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В АМЕРИЦІ 
КОЙГИЕС виќгачує ПРАЦЮ НАД НОВИМ ІМІ-

ҐРАДІЩИШ ЗАКОНОМ, який скасує систему квот, що 
давала привілеї імігрантам з Англії, Скандинавії та з Ні-
меччнни. Тепер кожного року, від липня 1965 до липня 
1968 до ЗДА зможуть річно прибути по 158,000 нових імі-
ґрантів. Коли б ця квота не була вичерпана, бо не було б 
потрібного числа кандидатів на нових імігрантів із упрн-
вілейонаннх держав, то на рахунок квот для Англії, Ір-
ляндії чи Німеччини зможуть приїжджати нові імігрантн 
а Італії, Греції або з інших держав із малою квотою. Після 
липяя 1968 року до ЗДА зможуть прибувати 170.000 но-
вих імігрантів. не враховуючи імігрантів із держав зі За-
хідкьої Півкулі та жінок, дітей і батьків американських 
громадян'. В новому законі такі особи зможуть прибувати 
до ЗДА: незамужні доньки й неодружені сини американ-
ськнх громадян у віці 21-го року; чоловіки і жінки тих 
чужинців у ЗДА, які прибули на сталий побут, але не 
мають ще громадянства; професіоналісти, науковці й мист-
ці; замужні доньки й жонаті сини американських грома-
дян; брати й сестри американських громадян; втікачі з ко-
муністнчннх країн та домашні робітниці. 

КОНГРЕСМЕН ФОРД ЗАЯВИВ, ЩО КРИТИКА 
ПРЕЗИДЕНТОМ ВИЗНАЧНОГО РЕСПУБЛІКАНЦЯ БУ-
ЛЛ „ВНАСЛІДОК МОЖЛИВОГО НЕПОРОЗУМІННЯ". 
Президент Джансон сказав на пресовій конференції, що 
один визначний республіканський член Конгресу надужнв 
його довір'я, бо публічно говорив про те, що було пред-
метом довірочної конференції в Білому Домі. Преса напн-
сала, що Президент мав на думці конгресмена Форда, який 
після конференції в Білому Домі розмовляв із журналіс-
тамн. Форд заявляє, що він не надужнв довір'я Президен-
та, і тому з Білого Дому повинна появитися відповідна за-
ява в цій справі. Але пресовий секретар Білого Дому Джо-, 
зеф Лейтін заявив, що Президент не порушуватиме цієї 
справи, бо він ніколи не займається особистими справами. 
Президент читав в пресі про заяви в справі В'єтнаму і то-
му склав` заяву про те, що члени Конгресу говорять про 
те, що було.предметом довірочної розмови з Президентом. 

ТОВАРИСТВО їм. ДЖАНА БИРЧА НАРАХОВУЄ ВІД 
65,000 до 100,000 ЧЛЕНІВ, як виявив на телевізійній про-
грамі голо'ва і засновник цісї скрайнс правої організації 
Роберт Г. В. Велч. Товариство ім. Бнрча мас коло 4,000 
відділів. Нешенел ЕдюкеЙшенел Телевіжен накрутила 90-
мінутову програму, в якій показується цілі й працю цісї 
консервативної організації, яка є, як заявив Велч, „моно-
літнчним тілом, і яка діє під авторативною контролею на 
всіх організ'аційних щаблях. Провідник організації, це зна-
чнть Ввл-Чі мас право вета при всіх рішеннях, а Викопний 
Комітет і Рада Товариства с тільки „дорадчими органами". 

ВИДАТКИ НА КОЛЕДЖІ И УНІВЕРСИТЕТИ В 
ШКІЛЬНОМУ РОЦІ 1963-1964 ЗБІЛЬШИЛИСЯ НА 28 
ВІДСОТКІВ, в порівнянні зі шкільним роком 1961-1962 і 
становили 9,200,000,000 дол. — як стверджує Уряд Вихо-
вання. Щ видатки збільшилися також і в шкільному році 
1964-1965 і становили 9.600,000.000 дол. На платні профе-
сорам та інструкторам витрачено 2.778,300,000 дол.. на ор-
ганізовані досліди видали — 1.971,000.000 дол. Прибутки 
коледжів та університетів складалися з таких сум в шкіль-
ному році 1963-1964: федеральна допомога — 2.142,200.000 
дол., допомога від стейтів — 2,138.600.000; з оплат за нав-
чаяня від студентів — 1,880,700.000 долярів. 

У СВІТІ 
У БРИТІИСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ ВІДБУВСЯ 

ПЕРШИЙ ЗУДАР МІЖ новообраним провідником консер-
ватнвної опозиції Ергардс,лі Гітом і головою лейбористсь-
ського уряду Вільсоном. У виголошеній в Палаті Громад 
промові Гіт обвинувачував уряд Вільсона в тому, що він 
своїми „помилковими оцінками й заходами" в економічній 
ділянці підірвав довір'я населення до уряду і довів бритій-
ську економіку до кризової ситуації. Прем'єр Вільсон, від-
повідаючн на атаку Гіта й інших консерватистів, заявив, 
що „економічні труднощі" лейбористський уряд перейняв 
у спадщині від уряді' консерватистів. Після гарячої деба-
ти Палата Громад висловила 303 голосами проти 290 за-
яву довір'я урядові Вільсона. значить, більшістю всього 
13 голосів. Здобула цю перемогу Партія Праці внаслідок 
того, що десять лібералів стрималися від голосування. 

ПІД ЧАС ПОНЕДІЛКОВОГО ЗАСІДАННЯ ГРЕЦЬ-
КОГО ПАРЛАМЕНТУ призначений королем Константи-
ном на місце Георгія Папандреу прем'єр Георгій Атана-
сіадіс-Новас звернувся до членів парляменту з вимогою 
висловити йому довір'я, як голові законного уряду Греції. 
В ході дискусії над вимогою Атанасіадіса-Новаса прнйш-
ло до авантюр у парламенті, під час яких декого з мініст-
рїв му сіли охороняти жандарми. В час. як у парламенті 
відбувалося засідання, на вулиці демонстрували тисячі 
греків, вимагаючи уступлення призначеного королем уря-
ду і повороту Папандреу на становище прем'єра. 

ВІДВІДИНИ АВЕРЕЛЛА ГАРРИМАНА, спеціяльно-
го амбасадора президента Джансона. в Югославії і його 
розмови з президентом Тітом причинилися —- на думку 
політичних обсерваторів — до видатного відпружеиня у 
взаєминах між ЗДА і комуністичною Югославією. Не зва-
жаючи на основні розбіжності в ставленні до таких між-
народнпх проблем, як в'єтнамський конфлікт. Гаррнмано-
ві повелося переконати Тіта в деяких справах. Впливові 
Гарримана приписують також досить лагідний тон кому-
пікяту про відвідини індійського прем'єра Піастрі у Юґос-
лавії. 

ПРЕМ'ЄР ЯПОНСЬКОГО УРЯДУ ЕІСАКУ САТО ви 
словив у парляЦенгі своє незадоволення з приводу того, 
що г.`іериканські бомбардувальники, примушені шукати 
захисту від тайфуну на острові Окінава, взяли потім 
участь в летунському налеті на В'єтнам. Відповідаючи на 
атаку соціалістів з цього приводу. Сато висловив надію, 
що це більше не повториться. 

В ЃГАЛИ ЗААРЕШТОВАНО ДЕСЯТЬ ПРОВІДИН 
КГО МІЖНАРОДНОЇ ГРУПИ ЗЛОЧИНЦІВ, що керувала 
діяльністю Снцилійської Мафії й американської ґангстер-
ської організації Коза Ностра. За ще чотирма злочинцями 
поліція шукає, маючи наказ прокуратури на їх арешту-
вання. Арешти відбулися в різних містах Італії, почавши 
від БольонІЇ на півночі аж до (міста Таорміна в східній Си-
цилії. Між арештованими є 72-літній Жюзеппе Ѓ'єнќо 
Руссо, що його вважають провідником Мафії і 75-літній 
Франк Копполя. американський італієць, пов'язаний з ді-
яльністю злочинницького підпілля в ЗДА. Семеро з-поміж 
арештованих були активні на терені ЗДА 

PACK ПРО ВІЙНУ 
У В'ЄТНАМІ 

Вашингтон. — Державний 
секретар Дін Расќ на своїй 
пресовій конференції в поне-
ділок. 2-го серпня, висловив 
твердження, що про справи 
війни у В'єтнамі рішає Пів-
нічний В'єтнам, а не парти-
зани у Південному В'єтнамі, 
і тому від поведінки і рішень 
північно-в'стнамського уря-
ду, а не партизанів залежить 
ця війна. Расќ дав виразно 
до зрозуміння, що участь 
Америки у в'єтнамській вій-
ні подиктована не партиза-
нами. але виразною аґресі-
єю Північного В'стняму, я-
кий не тільки постачає цій 
партизанці людей і зброю, 
але й командує нею. Цим та-
кож подиктоване амернкан-
ське бомбардування страте-
гічннх об'єктів на території 
Північного В'єтнаму. На за-
пит. чи Америка не думає, 
що до евентуального замн-
рення могло б причинитися 
припинення американських 
налетів і бомбардування Пів-
нічного В'єтнаму, держав-
ннй секретар Расќ відповів, 
що Америка могла б таке 
припинення взяти під увагу, 
якби знала, що це причини-
лося б також до відповідної 
акції з боку Північного В'ст-
наму. зокрема до відкликан-
ня північно - в'єтнамських 
військ з території Південно-
го В'єтнаму та припинення 
постачання зброї партнза-
нам. Расќ при цьому впер-
ше виявив, що частина пів-
нічно - в'єтнамських військ 
стаціонус також на території 
Ляосу, вживаючи Ляос як 
базу для інфільтрації Пів-
денного В'єтнаму, але тільки 
в незначній мірі. Тим часом, 
прееові- агенції повідомила з 
Токіо, що комуністичний у-
ряд Північного В'єтнаму від-
кидає будь-яке посередни-
цтво Об'єднаних Націй для 
замирення у В'єтнамі, бажа-
ючи тим самим продовжува-
тн війну. Із самого В'єтнаму 
інформують, що американ-
ське і південно-в'стнамське 
командування сподіваються 
впродовж найближчих двох 
тижнів великого комуністич-
ного наступу, заплянованого 
з думкою здобути більші пе-
пемогн ще перед висадкою у 
В'єтнамі додаткових 50.000 
американських вояків, ви-
силку яких вирішив прези-
дент Джансон. Тим часом, 
південно-в'етнамські і аме-
рнканські війська продовжу-
ють винищування партизан-

ПІДИНСАНПЯ ІСТОРИЧНОГО АКТУ 

Президент Джансон (зліва) перегортає сторінки схваленого Конгресом ЗДА законоп-
проскту про медичну опіку для старших осіб, що його віч підписав у Бібліотеці Трума-
на в Індепендеис, Мізурі, після чого цей законопроект став законом. Президент Джан-
сон присвятнв цей закон кол. презндеитові Труманові, який перший виступив ще тому 
двадцять років із пропознцією подібної медичної опіки для старших осіб. На фото, 
крім президента Джансона, ще: кол. президент ГаррІ Трума (тримає в руці пера, що 
ними Джансон підписував закон), і за Джансоном і Труманом (стоять) пані Джан-

соя, віц%-президент Гюберт Г. Гомфрі та пані Труман. 

ських скупчень в пооднно-
кнх частинах країни, зокре-
ма в околиці Сайґояу. Аме-
риканські літаки дальше 
бомбардують комунікаційні 
получення та інші військові, 
й стратегічні об'єкти в Пів^ 
нічному В'єтнамі. В Гонолю-
лю на Гаваях продовжусть-
ся конференція голови Об'-
єднаних Шефів Штабу з а-
мериканськнми команданта-
ми на Пацифіку і у В'стна-
мі в справі відповідного ви-
користання додаткових аме-
рнканськнх військ у В'стна-
мі та в справі консолідації їх 
командування. 

Расќ заявляє, що в своїх спогадах не 
виявлятиме довірочних розмов 

- Вашингтон. — Державний 
секретар Дін Расќ заявив на 
пресовій конференції 2-го 
серпня, що він у своїх спо-
гадах, коли їх напише, ша-
нуватиме довірочні заяви 
свого шефа та всіх амери-
канських товаришів праці, 
$олеґ в уряді, а також заяви 
всіх закордонних урядових 
представників. Ця заява дер-
жазного секретаря Расќа бў. 

Пентагон приспішує вишкіл військових 

УКРАЇНЦІ У ВІЛЬНІМ СВІТІ 

ла відповіддю на те, що ко-
лншній дорадник президен-
тів Кеннеді й Джансона, Ар-
тур Шлезінґер, молодший, 
виявив у своїх спогадах, що 
Кеннеді довірочно казав _ n . j с. Пауш теж з Едмон 

тону. 

ІІРОФ. В. ТИМОШЕНКО 
ВАЖКО ХВОРИЙ 

Сан Франсіско. — Із кіл, 
близьких до проф. Володи-
мнра Тимошенка, повідом-
ляють, що пін важко хворий 
й що немає надії на його о-
дужання. Народжений 1885 
року, він сьогодні мас вже 
80 років. Кол. професор Ук-
раїнського Вільного Універ-
сетету і Української Госпо-
дарської Академії в Подсбра-
дах, проф. В. Тимошенко nt-
реїхав в 1920 році до ЗДА на 
працю в Корнельському уні-
верситеті і згодом в 1928 ро-
ці став професором Мишн-
генського університету. Сво-
їми працями про совєтське 
сільське господарство й еко-
номіку здобув собі визнай-
ня в американській і світовій 
науці. За адміністрації Рузе 
велта працював у сільсько-
господарському департамент' 
ЗДА і в 1946-47 буг дорад-
ннком Армії ЗДА і Держав 
ного Департаменту в спра-
вах господарської відбудовѓ 
Німеччини. 

ВИСЛІД КОНКУРСУ 
СОЮЗУ УКРАЇНОК 

КАНАДИ 
Торонто. — У висліді кой 

курсу на найкращу україн-
ську новелю. що його рішен 
ня проголошено на недав 
ньому з'їзді Союзу Україноѓ 
Канади в Гамілтоні, перил 
нагороду (100 дол.) прису 
джсно п. їв. Вод парўкові 
другу нагороду (50 дол.) -
п. В. Ніньовському з Едмон 
тон ўі трету нагороду ($50 

резерв 
Вашингтон. — Заступник відноситься і до шістьох са-

секретаря оборони Сайрус Р. мостійннх бригад та до дея-
Венс виявив плян приспіши- ких допоміжних військових 
ти вишкіл резерв та збіль- одиниць. Вейнс говорив про 
шити бойову силу деяких ці справи на Палатній Під-
армійських резервових оди- комісії Збройних Сил.. По-
ниць на випадок, коли „бў- кищо не знати, які це війсь-
де потрібне покликання ре- кові частини входять в раху-
зерв до активної служби". В бў. Справа в тому, що є за-
рахубу входять три дивізії плановане об'єднання армій, 
резерви. Треба подбати про ських резерв із Крайовою мною розмоз". Ця заява Рас-
те, щоб вони були готові до Гвардією, проти чого є дея- ќа є висловом його невдово-
активної служби. Те саме кий спротив в Конгресі. лення із заяви Шлезінгера. 

Шлезінґерові, що не був 
вдоволений із державного се-
кретаря Расќа ѓ після внбо-
рів в 1964 році планував йо-
го звільнення з того стано-
знща. Расќ сказав: „Коли 
прийде той час, що я залишу 
своє становище, то я ввесь 
свій архів передам до бібліо-
тек Кеннеді і Джансона, ні-
чого не візьму з собою". Він 
напише і спогади про ті ча-
си, але ті його спогади бу-
дуть опубліковані аж після 
того, як побачать світ доку-
( '̀енти президентів, з якими 
він співпрацював. „Та всі мої 
колеги і співробітники, казав 
Расќ, можуть бути певні, що 
я не виявлю їх довірочних зі 

Легкоатлети ЗДА програли в двозмагу із збірною СССР в Києві 
Київ. — Міжнародні лег-

коатлетичні змагання чоло-
вічих та жіночих збірних 
ЗДА та СССР^які відбулись 
в столиці України, Києві, ми-
нулої суботи і неділі. 31 лип-
ня і 1-го серпня, закінчились 
поразкою американської 
збірної, при чому зокрема 
болючою була несподівана 
програна американської чо-
лозічої дружини відношен-
ням точок 118-112. Це впер-
ше в семилітній історії цих 
щорічних змагань совстсь-
ким легкоатлетам вдалось 
здобути перемогу над аме-
риканською чоловічою дру-
жиною. Жіночий двозмаг. як 
і цього слід було сподіватись, 
закінчився перемогою совст-
ської збірної 63,5-43,5, поми-
мо зизначних осягів амери-
канськнх спрннтерок Ідіт 
Меґваср, Вайомії Таюс та 
15-літної Марії Малдер. 

Причин поразки чолові-
чої дружини слід дошукува-
тнсь, за американськими ко-
ментарямн, в численних кон-
тузіях ключевих змагунів 
збірної ЗДА (Мілас. Конал-
лі.. Сильвсстер). прннижен-
ня спортопої активности та-
ких чільних легкоатлетіт. як 
Тейс. Дрейк, Карр. Мейс. 
Джовнс та інші, як рівнож в 
труднощах та перешкодах, 
які совстські власті ставили 
американській збірній під 
час їхнього 5-денного побуту 
в СССР. Негативний ефект 
на селекцію та підготовку 
змагуніз має рівнож від дов-
шого часу існуючий спір по-
між двома керівними орга-

нами американського ама-
торського спорту, — А.ча-
торськнй Атлетичний Союз 
(AAU) і Крайова Універсн-
тетська Атлетична Асоціяція 
(NCAA). Прн цьому відмі-
чусться, що совстських зма-
гунів навряд чи можна б у-
важати аматорами а не про-
фесіоналами. 

Змаганням, які зідбували-
ся на грищі Центрального 
Стадіону в Києві, пригл'яда-
лось приблизно 90,000 гля-
дачів. Цей сьомий з черги 
двозмаг поміж легкоатлетич-
ними збірними ЗДА і СССР, 
серію яких започатковано в 
1959 році, відбувався впер-
ше в столиці України. Три 
попередні змагання на терені 
СССР відбувалися в Москві. 
В Америці місцем двозмагіз 
були, по черзі, Філядельфія 
(1960). Пальо Альто (1962) 
і Лос Анжелес (1964). Слід 
відмітити, що це вперше со-
вєтські власті дозволили на 
живе телевізійне передаван-
ня з СССР до ЗДА. В Амерн-
ці мільйони глядачів слідку-
вали за змаганнями на теле-
пізійній сітці ЕйБіСі (Амері-
кен Бродкестінг Корпорей-
шен), яка передавала їх че-
рез ‚.Раннього Птаха" в пе-
редполудневих годинах в 
суботу і неділю. Звітуючи 
про перебіг змагань, комен-
татор Ейбісі Беррі Мекей і 
Роберт Флеммінг. відмічува-
лн празнльно , що Київ це 
столиця України, підкреслю, 
ючи, що це одно з найгарні-
шнх міст Центрально-Східноі 
Еврош^ „багато гарніше за 

Москву", як сказав п. Мекей. 
Хоча ця і інші американські 
телевізійні сітки та пресові 
агенції, звітуючи про зма-
гання, допускалися основно-
го перекручення фактів, на-
зиваючн поголопно змагунів 
і змагунок збірної СССР „ро. 
сіянамн" без огляду на їхню 
національну приналежність, 
то все ж таки слід відмітити, 
що коментатори ЕйБіСі не 
називали Києва „російським 
"'"""м". а Україну „Росією". 

як це подавалося в рекля-
мах тої ж ЕйБіСі, повідомля-
ючн про живе передавання 
змагань з Києва. 

На увагу заслуговує факт, 
що до правильного ілентифі-
кування сіткою ЕйБіСі в 
днях двозмагу причинилися 
сотки телефонічних та пнсь-
менних протестів українців 
Ню Иорку. Нюарку та око-
лнці на адресу центрального 
бюра цього телевізійного 
підприємства. 

Союзівка гоститиме футболістів УСК-у 
чемпіонів ЗДА 1965 року 

В неділю, 15-го серпня, на 
запрошення Екзекугнпи УН-
Союзу гоститиме Союзівка 
тутболістів Українського 
Спортового Союзу з Ню Иор. 
ќу, дружину яка злобула 
чемпіонат і Чашу ЗДА на 
1965 рік. Змагунн цієї дру-
жнни першунів країни та їх 
керівники і члени Упрови 
v̀̀ CK-у будчть гостями Сою-
зівкн. 

В тому ж дні літнього се-
зону сподізане велике число 
гостей, в тому теж багато 
молоді, яка матиме нагоді' 
зустрінути ' змагунів пере-
можної дружини УСКлюбу. 
Відзначатиме Союзівка вели-
кий успіх споотовців Клю-
бу. який належить до союзо-
вої громади, бо Український 
Спорѓовий Ќлюб в Ню Иор-
ку мас сзій окремий відділ 
УНСоюзу. Тому УНСоюз та 
всі його члени тим більше 
радіють чемпіонатом ЗДА, 

що його здобули футболісти 
УСК-у і цим вже четвертий 
раз вписали імя „Юкрейні-
снс" на Чашу ЗДА. Три по-
пеоедні чемпіонати здобув 
„Тризуб" з Філядельфії і то-
ді також футболісти „Трн-
зуба" були почесними гос-
тями Союзівки. 

Ще перед початком нового 
футбольного сезону захо-
дить можливість поїздки 
дружини УСК-у на змагання 
до Греції. Перед кількома 
днями репрезентант декіль-
кох дружин з Греції звер-
нузся до Футбольного Сою-
зу ЗДА з проханням зареко-
мендуватн їм найкращу дру. 
жину країни, яка могла б ро-
зігратн декілька змагань в 
Греції. Футбольний Союз 
ЗДА поручив дружину УС-
Клюбу і тепер вже грецький 
представник веде безпосе-
рслні переговори в цій справі 
з Управою УСК-у. 

ПРОФ. В. РЕВУЦЬКИИ 
ПИШЕ ІСТОРІЮ 

УКРАЇНСЬКОГО ТЕАТРУ 

Едмонтон, Канада. — Як 
повідомляє тижневик „Укра-
їнські Вісті" з 22 липня ц. p., 
ВІДОМИЙ український театро-
знавець проф. Валеріян Ре-
вуцький з Ванкуверу пра-
цює вже від довшого часу 
над історією українського те-
атру і сподівається вже най-
ближчим часом її закінчити. 
Одержавши грошову допомо-
гу від у'ніверситету Британсь-
кої Колюмбії, український 
дослідник приїхав до Едмон. 

тону, де в університетській 
бібліотеці він уже знайшов 
деякі потрібні матеріяли. 
Проф. Резуцький плянус 
теж побувати у Вінніпегу. 
Історія українського профе-
сійного іеатру вийде англій-
ською мовою на яких 400 
сторінок. 

В. Ревуцькнй , братаннч 
композитора Лева Ревуцько-
го, є професором української, 
російської і білоруської літе-
ратури в університеті Бри-
танської Колюмбії. 

Д-Р ИОСИФ СЛОГАН 
ВТРАТИТЬ СіЮЮ 
ВИБОРЧУ ОКРУГУ 

Вінніпег. — Пропозиції 
федеральної редестрнбуцій-
ної комісії відносно нового 
розподілу виборчих округ 
підуть у майбутньому на об-
'`оворення в парляменті та 
евентуальне затвердження й 
`тануть узаконенням. Тепер 
сожна провінція вже одер-
`кала ці пропоновані плянн 
оедистрнбуції виборчих ок-
)уг, а на підставі цих про-
іозицій у Манітобі округа 
`Зпрінґфілд буде внеліміно-
`ана та включена до інших 
нборчнх округ. Депутат ук-
)аїнського походження та 
відомий консервативний діяч 
і-р Йосип Слоґан втратить 
вою виборчу округу- На 

іідставі нового поділу Мані-
оба одержить лише 13 
'ісць в Палаті Громад, а до-
-`пор вона мала 14. 

ВІСІМДЕСЯТИРІЧЧЯ 
ПРОФ. Ю. БУЦМАПЮКА 

Едмонтон. — Дня 3 липня 
д. р. сповнилося 80 років з 
'̀ня народження видатного 

`українського малярз і грома-
дянина шюф. Юліяпа Б ў Ѓ ' 
манюка. Щоб гідно зідзначя-
ти цю річницю, на нараді -
представників різних органи , 
зацій міста Едмонтону ство-
пено окремий комітет для 
'планування ювілята, голо-
чо.ю якого став інж. Юрій 
Чорнодоля. референтом пре-
сн — Юрій Ѓв моряк, а сек-
гетарем — Остап Татчин. З 
уваги на закаційну пору 
врочистий бенкет у честь 
проф. Ю. Буцманюкя відбу-
петься 5 вересня 1965 р, в 
залі Українського Народно-
го Дому. 

НА НАШІЙ, НЕ спот ЗЕМЛІ 
(Що пишуть комуністичні газети в Украші) 

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК 
У ВЕРХІВШ 

На околиці села Верхівня, 
Ружинського району на Жи-
томирщині, серед розкішного 
парку височить двоповерхо-
вий будинок — колишній па. 
лац Ганської. В цьому пала-
ці в 1847-1850 роках жив 
і працював великий фран-
цузький письменник Оноре 
де Бальзак. Тут він написав 
ряд всесвітньовідомнх творів, 
що увійшли в „Людську ко-
медію", зокрема п'єсу „Ма-
чуха". 

Тепер у будинку — сіль-
ськогосподарськнй технікум. 
Але є в ньому кімната, яку 
відвідують екскурсанти. Ста-
ровинним круглим столиком, 
свічником, годинником, кар-
тинами, що зберігаються тут, 
користувався колись Баль-
зак. В кількох шафах — 
твори Вольтера, Дідро, 
Шекспіра. Кожній з цих 
книжок щонайменше 150-
200 років, на берегах вони 
вони мають помітки, зробле-
ні рукою письменника. 
(„Культура і Життя" 4 лнп-
ня). 

З ДАЛЕКОЇ КУБИ 
Кареспондент „Радянської 

України" (часопис з 3 лип-
ня) повідомляє з Дніпропет-
ровського: „Механізатор 
радгоспу „Зоря", Дніпропет-
ровського району, Станіслав 
Костиря повернувся з дале-
кої Куби. Разом з групою 
радянських .юнаків він допо-
магав кубинським друзям 
механізувати збирання цук-
рової тростини". 

ЗЕРНО НОВОГО 
ВРОЖАЮ 

„Радянська Україна" у 
рубриці „Фронт жнив" пише 
З липня: „Колгоспи і рад-
госпи Криму закінчують ко-
совицю озимого ячменю . . . 
Пішло зерно нового врожаю. 
Господарства Бахчнсарайсь-
кого, Нижньогірського, 
Джанкойського, Красноґвар-
дійського та інших районів 
почали продавати хліб дер-
жаві". 

ЗУСТРІЛИСЯ З ..ДОБРИМИ 
ЗНАЙОМИМИ" 

„2-го липня кияни зустрі-
лися з своїми добрими зна-
йомнмн — театром ім. Мос-
ковської ради. В приміщенні 
Київського театру опери та 
балету московські артисти 
показали виставу — інсцені-
зацію роману Д. Павлової 
„Совссть" (^‚Радянська Ук-
раїна" з 3 лнпня). 

КЛОПІТ З КОПИЛЛЯМ 
Нову МЄТПИЧНУ нумеряп'ю 

вз^ття запроваджують у Со-
встському Союзі. За новим 
стандартом передбачається 
випуск взуття 69 розмірів. 
Інтервал між суміжними ну-
мерами не перевищуватиме 
п'яти міліметрів. Це дасть 
можливість майже 80 відсот-
кам населення купувати че-
ревикн за величиною стопи. 

„Повне впровадження но-
вого стандарту. — інгоормус 
ТАСС у „Радянській Украї-
ні" у 4 липня. — зв'язаного 
з оновленням копилового го-
сподарства, вимагатиме зна-
чного часу". 

Ч '-, 
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Давно потрібним закон 
Минулої п'ятниці, 30-го липня, коли президент Джан-

сон підписав схвалений Конгресом законопроект про ме-
днчну опіку для старших віком осіб у рямках соціального 
забезпечення, Америка дістала закон, який вже давно 
був потрібний. На іншому місці в цьому числі подано точ-
ніші інформації про цей закон з великою і. можна б ска-
затн. драматичною історісю, як це виходить уже з факт%', 
що його переведення в Конгресі тривало понад десять ро-
ків і .мало багато ентузіястичннх прихильників і менше, 
але завзятих, противників, головно між медичними кола-
ми. Схвалений і підписаний цей закон ще далеко не роз-
в'язус всієї проблеми медично-шпитальної опіки в модер-
пому суспільстві. Він же відноситься тільки до осіб, що 
досягнули 65 років життя і більше, але він с добрим і ве-
ликим початком, що раніше чи пізніше буде поширений, 
бо з його схваленням, крім практичної вартості!, перемогла 
й концепція зорганізованої опіки й дбання про те. що най-
важливіше — людське здоров'я. 

Схвалений і підписаний новий закон та ного постано-
ви не обмежуються тільки медичною опікою над старши-
ми віком громадянами, але включають нові добродійства 
й для всіх громадян, зокрема д і я вдів і сиріт. Цей бо за-
кон передбачає загальне збільшення на сім відсотків усіх 
запомог, що їх передбачала система СОЦІАЛЬНОГО Забезпе-
чення, включно із виплатою місячних запомог для вдів 
і сиріт, для непрацездатних робітників і їхніх родин. За-
кон т а к о ж продовжує виплату запомоги для дитини чи 
дітей померлого робітника із дотеперішніх 18 до 22-го 
року життя, якщо ця дитина с студентом університету чи 
ремісничої школи. Нарешті, закон дозволяє вдовам на вн-
бір дещо зменшеної допомоги вже в їх 60-му році життя, 
замість очікувати до 62-го року життя, щоб могти одержа-
тн повну запомогу. 

Для практичної ілюстрації можна навести приклад: 
робітник — батько родини мас ЗО років, його жінка — 28 
і четверо дітей — 8, 6, 4 і 2 роки. Якби цей робітник по-
мер у січні наступного року, то його жінка і діти — якщо 
всі студіюватимуть в університеті — можіть дістати із Со-
ціяльного Забезпечення запомоги на загальну суму 
$82,126.00, замість дотеперішніх 565,693.00. отже на понад 
19 з половиною тисяч долярів більше. 

Не диво, що схвалення і підписання нового закону 
зустріло ентузіястичну апробату загалу громадянства. 

При цьому виникає важлива справа для нашого гро-
мадянства. Новий^закон про Соціальне Забезпечення, 
включно із постановами про медичну опіку для старших 
віком громадян, є справжнім добродійством для тих. до ко-
го він відноситься. Але щоб могти з нього користатн, тре-
ба його знати. Між нашими людьми є багато осіб, які 
впродовж свого життя і праці „подарували" багато з того. 
Що їм законно належалося із Соціяльного Забезпечення, 
бо,не знали, що саме їм належиться. Тгму порядком своєї 
служби Український Народний Союз і ..Свобода", у тісній 
співпраці із своїм зв'язковим з Соціяльного Забезпечення, 
Подбають довести до загального відома своїх членів і чи-
тачів усі нові постанови та можливості нового закону. 
Тям часом порада: коли будь-хто з громадян мас які сум-
нівн чи потребує інформант про свій стан в Соціяльно-
му Забезпеченні, він повинен зголоситися до найближчого 
в його районі бюра Служби Соціяльного Забезпечення, де 
ці інформації дістане. Службовці Соціяльного Забезпечен-
ня мають за обов'язок пильнувати, щоб кожний громадя-
шга, охоплений цим забезпеченням, з нього якнайповніше 
скористав. 

ЗАКОН`ЃІРО МЕДИЧНУ ОПІКУ 
Президент Джансон 30-го неннй по 3.625 відсотка від 

липня підписав закон про заробленої суми до $4,800.00 

Один з тисячів 
Олексія Солянќка, капітана совстської китоловної фльо-

тпліі „Слава" і згодом китоловного корабля „Советская 
Украйна", цілими десятиріччями славлено на сторінках 
совстськнх газет, як легендарного героя, що його подвиги 
запалюють, мовляв, молодь на повну посвяти і ск(иозапе-
речення „службу соціялістнчній батьківщині". За свої „за-
слуги" Соляник був нагороджений орденом Леніна і в 
1950 році йому надано звання „героя СОЦІАЛІСТИЧНОЇ пра-
ці". Портрети Соляника, його біографії оздоблювали сто-
рінки шкільних підручників, дитячих та юнацьких жур-
налів. Школярам наказувано на всі лади прославляти цю 
зразкову ‚.совстську людину". 

„Десятки тисяч людей залюднили густим натовпом 
одеську пристань, вишикувалися вздовж одеських буль-
варів, — писала в травні 1960 року московська „Правда" з 
приводу прибуття до цього порту корабля „Советская Уќ-
реяна". що ним командував .‚герой" Олексій Соляник. — 
Тисячгмн летіли в повітря червоні квітки, чужоземні й со-
встські кораблі вітали потрійними гудками прибулого до 
порту капітана". 

Про дійсний характер Олексія Соляника, про його 
„совстську натуру" дізналися читачі совстських газет 
щойно в липні 1965 року з обережно зредагованих і сфор-
мульованих ревеляцій газети .‚Комсомольская Правда". 
Виявилося, т о „герой СОЦІАЛІСТИЧНОЇ праці", божище ком-
сомольської молоді — жорстокий і брутальний тиран, 
спрнчинник смерти й каліцтва багатьох моряків, людина, 
яка здеправувала сотки своїх підлеглих, вбиваючи в них 
віру в справедливість, честь і гідність. Вкритий с`лавою ге-
роя, Соляник довгими рокс.ми зумів вдержувати навколо 
себе німб недосяжності!, величі і нелайманостн. Бруталь-
ннй і зухвалий арогант. він затискав кожне слово спротн-
ву.чц критики, використовуючи при цьому свос становище 
і славу. Підлеглих йому моряків він тримав на кораблях 
у неможливих санітарних умовах, просто, як худобу, в за-
дусі, без відповідного харчу ї̀ї води. Під його командуван-
ням люди ставали каліками, кінчали смертю із виснажен-
ня. В той же час на прославленому у всій совстській і 
чужоземній пресі кораблі „Советская Украйна" він спору-
див люксусовий плавальний басейн для споѓї дружини. 
..зайнятої" на кораблі в ранзі офіцера й оплачуваної ви-
сокою платнею, а син його й невістка жили в розкішно 
влаштованих каютах. Свій дім в Одесі виповнив він доро-
гнми речами, вибагливими меблями й килимами. 

У' ревеляціях „Комсомольскої Правди" немає ніякої 
згадки про те. щоб цього брутального тирана, типового 
совєтського держиморд^- якось покарано, здеграловано чи 
відставлено. Це й не диво. Таких, як Соляник, жорстоких 
бюрократів і тиранів в Совєтському Союзі тисячі. Безо-
гл`ядно знущаючись з підлеглих їм людей, заганяючи їх 
до смертіѓ виснажливою роботою й умовами праці, вони 
наживаються без обмежень,, живуть в РОЗКОШАХ-і в слави 
Тама суть совстської тиранії. 

медичну опіку. При цьому 
урочистому акті присутній 
був колишній президент, 81-
річний Гаррі С. Труман, я-
кяй 20 років тому вніс був 
законопроект про шпиталь-
ну опіку над старшими осо-
бамн в рамках соціяльного 
забезпечення, але Конгрес в 
1945 році відкинув той про-
єкт. 

Президент Джансон хва-
лнв Трумана за його піонер-
ську програму в ділянці со-
ціяльного забезпечення і дя-

I кував усім тим двом стам 
і особам, які прибули до Ін-
депенденсу в Мізурі, щоб бу-

! ти свідками акту підписан-
І ня нового закону. 

Президент Джансон ска-
ізав: „Відтепер не будемо 
відмовляти старшим амери-
канцям права корнстати з 
чудес модерної медицини. 
Вже не будуть недуги по-
жнрати всі ощадності, що їх 
старші особи дбайливо від-
кладали ціле життя, щоб мо-
гти гідно жити на старості 
літ". 

Згідно з новим законом 
особи у віці 65-ох років і 
більше матимуть право на 
лікування коштом Соціяль-
ного Забезпечення в шпнта-
лі, на опіку медичних сестер 
вдома та на інші медичні за-
ходи, передбачені в основній 
частині цього закону. 

В додатковій частині за-
кону говориться про те, що 
кожний громадянин у віці 
понад 65 років, який нале-
жить до системи Соціяльно-
го Забезпечення, може за 
добровільною доплатою по 
$3.00 місячно корнстати з 
опіки лікарів. За кожну осо-
бу, зголошену до цього до-
даткового пляну, державна 
скарбниця доплачуватиме по 
$3.00 місячно. 

Новий закон впровадив ще 
ї'ї третю зміну в системі со-
ціяльного з а б є з печення: 
старечі та всі інші пенсії цієї 
системи збільшено на 7 від-
сотків. Отже, мінімальну 
пенсію, що досі становила 
$40.00, підвищено до $44.00^ 
Найбільша пенсія становн-
ла дотепер $127, а післ'я 
прийняття закону внноситн-
ме $135.90. Найвища пенсія 
на родину досі дорівнювала 
$254.00, а тепер її збільшено 
до $309.20. 

Збільшення старечих пла-
тень та допомога для дітей 
зобов'язує вже від 1-го січ-
ня 1965 року, і різницю між 
дотеперішніми пенсіями та 
збільшеною допомогою ра-
зом із чеком з а серпень пен-
сіонери дістануть до 3-го ве-
ресня. 

Для фінансування зрефор-
мованої системи соціяльного 
забезпечення закон збіль-
шус вплати до цієї системи, 
починаючи з 1-им січня 1966 
року, але корнстати з медич-
ної та лікарської опіки згід-
но з цим законом можна бу-
де лише від 1-го липня 1966 
року. ` Тому урядовці Соці-
яльного Забезпечення реко-
мендують усім своїм членам 
належати до приватних за-
безпеченевих агенцій (Blue 
Cross A Blue Shield) аж до 
червня 1966-го року, бо інак-
ше, у випадку недуги, вони 
можуть опинитися в скрут-
ному становищі. 

Вплати до системи соці-
яльного забезпечення бу-
дуть збільшені, починаючи 
від 1-го січня 1966 року, та-
ким способом: 

Тепер до цієї системи пла-
тять і працедавець і затруд-

річно, а самозатруднений — 
по $5.4 відсотка від тієї ж 
суми прибутків. Починаючи 
від січня 1966 p., податок до 
Соціяльно г о забезпечення 
треба буде - вплачувати від 
заробленої річної суми до 
$6,600.00. 

В 1966-му році ставка до 
Соціяльного Забезпечен н я 

виноситиме 4.2 відсотка, в 
1967-1968 роках — 4.4 від-
сотка, в 1969-1972 роках — 
1.9 відсотка, і так дійде в 
1987 і наступних роках до 
5.65 відсотка, . 

Самозатруднені особи пла-
тять в 1965 році 5.4 відсотка, 
а в наступному році плати-
тнмуть 6.15 відсотка; в 1987 
році їх ставка становитиме 
7.8 відсотка. 

Віце-президент Американ-
ського Лікарського Товарн-
ства д-р Ф. Влезінґейм зая-
вив, що лікарі через свою 
організацію поборювали за-
конопроскт про медичну опі-
ку, але тепер, коли цей за-
конопроєкт став законом, 
кожний лікар може зайняти 
супроти нього своє власне 
становище. Лікарський ко-
декс чести дозволяє кожно-
му лікареві відмовитися лі-
куватн пацієнта, коли- він 
уважає, що його поміч не 
буде ефиктивною. Таким чи-
ном АЛТ залишає своїм чле-
нам волю індивідуально 
ставитися до нового закону. 

Але є й такі групи ліка-
рів. які з ентузіязмом прий-
няли новий закон. Нюйорк-
ська Медична Академія, яка 
об'єднує 2,000 лікарів, на-
звала нову медичну програ-
му „найважливішою части-
ною соціяльного законодав-
ства в цій країні". 

Л. Г. 

Ироф. д-р Н. Полонська-Васнленко 

'ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО 
ВІЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

п 

УКРАЇНІ 

Я -г- твій, зорінь. 
ти — моя зорінь. 

Ти — мій. корінь. 
я — зелена гінь, 

разом нам стоять 
супроти бурі. . . 

Я — струна в твоїй 
живій бандурі. 

Добре це відчуть 
мені — людині — 

у своїй країні 
і ГОДИНІ. 

Джерело тн. 
я ж — твоя жага, 

Україно, ладо. 
ласко дорога. 

Ще в Путивлі ти 
звгзичила за мною, 

так, за мною! -
Ярославно ти моя . . 

Через вісім сотень 
літ з тобою, 

повернувшись, 
знов стрічаюсь я. 

Очі — тн, а я твій 
чистий промінь, 

Квітка ти. а я — 
твоя бджоло, 

я краплина 
у твоїм Дніпрові, 

жилка тепла 
край твого чола . . . 

У своїй країні 
і годині 

добре це відчуть 
' мені — людині. 

Я — твій ДУ-̀4-
а ти — моя снага. 

Україно, доле дорога . . . 

У складі професорської 
колегії, крім професорів, що 
приїхали з Праги, було чн-
мало нових з Няддніпрянсь-
кої України, з Галичини. 
Буковини. Цей великий 
склад професури відповідав 

числу студентів: у 1947-48 
акад. році на, двох факуль-
тетах було 573 студенти 
(цифри взято зі статті рек-
тора УВУ проф. L Мірчука 
в „Науковому Збірнику" 
УВУ ч. V) , Крім постійних 
студентів, лекції відвідували 
сторонні слухачі, серед яких 
були навіть відомі вчені, 
професори німецького уні-
верситету. УВУ підготовляв 
нові кадри учених, керуючи 
підготовок) дисертацій на 
ступені магістрів та докто-
рів; за цей же 1947-48 ака-
демічний рік 18 молодих 
учених одержали ступені 
докторів. 

Науковою працею УВУ 
керували — р е к т о р та два 
декани. Виконавчим орга-
ном був Сенат- Період з 1945 
до 1961 року тісно зв'яза-
ний з діяльністю проф. д-ра 
І. Мірчука, який ввесь час 
стояв на чолі УВУ як ректор 
або проректор його. Крім І. 
Мірчука ректорами були: В. 
ІЦербаківський, Ю. Паней-
ко та М. Василів. Після 1961 
року — упокосння І. Мірчу-
ка — на пості ректора змі-
нялнся професори: Ю. Па-
нейко, О. Кульчицький та 
В-. Орелецький. Року 1965 
обрано проф. Ю. Бойка. 

Матеріяльні справи УВУ 
передано колегії Куратори; 
куратором був архнспнскоп 
І. Бучко; заступниками йо-
го в Німеччині — О. Моргун. 
^ після нього — Ю. Павлн-
ковський. 

Величезне значення мало 
визнання УВУ баварським 
міністерством освіти, внз-
нання академічних ступенів 
УВУ та дипломів і промоцій. 
Це піднесло значення УВУ 
так високо, що з клопотан-
нями про надання академіч-
них ступенів стали зв'ерТа-
тися до нього не тільки, ко-
лишні слухачі, а й особи, 
які мали закінчені студії в 
інших університетах Евро-
пн та Америки. Це право 
створило для УВУ становн-
ще наукового осередку ук-'но - республіканських; УВУ 
раївської еміграції цілого мав безплатне приміїцення, 

були й сторонні особи, які 
закінчили інші високі шко-
лн і часто вже ‚мали науко-
ве ім'я. Серед них можна 
назвати оо. О. Купрннця, L 
Нагасвського. УВУ роздав 
за цей період декілька по-
чееннх докторських ДИЙ^О-
мів особам, які відзначились 
на науковому або громадсь-
кому полі. 

Втративши слухачів, УВУ 
все ж таки твердо стояв, як 
осередок науки на еміграції 
і робив велику й корисну 
працю, допомагаючи моло-
днм ученим — діставши на-
укові ступені — іти далі на-
уковим шляхом в чужих або 
власних українських уста-
новах. Свідченням того, як 
високо стояв -престиж УВУ 
в цілому світі, є число ма-
ґістрантів та докторантш з 
Канади і ЗДА. 

Другим завданням, яке 
ставив собі УВУ, було роз-
горнути в максимальному 
рог,мірі видавничу діяль-
ність. У першу чергу знову 
намічено видавання підруч-
ннків, бо УВУ не вважав вн-
мушену перерву в лекпдйно-
му навчанні за постійну. 
На'друковано понад 50 ви-
дань. Крім „Наукового Збір-
ника", почали друкувати 
регулярно „Наукові Запис-
кн" (вийшло 7 томів), окре-
мі наукові монографії; вн-
дано книжку, присвячену 
папі Пісні XII, Ш видання 
‚‚Історії України" проф. Б. 
Крупннцького в німецькій 
мові та інші. 

Здавалося, УВУ знайшов 
вихід із скрутного станови-
ща. Час вимушеної перерви 
в авдиторному навчанні не 
був марним. За цей час УВУ 
підготовив кілька десяткш 
магістрів та докторів — ту 
змшу на науковому полі, 
яка повинна перейняти у 
нас, старих професорів, на-
ші завдання — розвивати 
далі вільну науку. 

Але ще одну перешкоду 
зустрш УВУ на своєму шля-
ху: брак фінансових засо-
бів. 

З 1945 року матеріяльні 
фонди УВУ складалися з 
різних джерел — допомоги 
від різних німецьких уста-
нов: баварських та загаль-

Волод. КОЛОШЄЦЬ 
Київ. 1965 

світу. 
УВУ поновив й видавничу 

діяльність: надруковано 
„Ювілейний Збірник" ч. V" 
р- 1948, присвячений 25-літ-
тю УВУ, та багато скрип-
тів — переважно цнклостн-
левих курсів лекцій. 

У дальшій своїй діяльнос-
ті УВУ зустрш поважні пе-
решкодн. Головною з них 
була інтенсивна емії"рація за 
океан професорів та студен-
тів в 1949-1950-нх роках. 
Внаслідок чого авднторії 
спорожніли, хоч у менших 
розмірах навчання йшло ще 
до 1956 року. Другою пере-
шкодою була фінансова — 
„верўиг - реформа". 

Довелося УВУ перебуду-
вати працю. Головною його 
`метою стала підготова моло-
дих кадрів для захисту ма-
гістерськнх та докторських 
днсертацШ. Число охочих 
одержати наукові ступені 
було дуже значне; з-поміж 
кандидатів переважали осо-
би. які закшчнлн УВУ, але 

спочатку в школі на Версай-
лерштрассе, а з 1961 року 
на Кювієштрассе. Другим 
значним джерело{м була 
Апостольська Візитатура: 
від неї діставав УВУ річно 
8-10 тис. марок. В роках ав-
диторного навчання УВУ 
одержував досить значні су-
ми від студентства. До за-
гальної еміграції постійна 
допомога напливала також 
від українських установ: 
ЦЛУЕН. таборових коопе-
ратнв, ЗУАДК. У зв'язку з 
дальшою еміграцією профе-
сури та молоді за океан ве-
лнке значення здобули суб-
сидії Українського Товарне-
тва Сприяння УВУ. яке зор-
ганізувалося в ЗДА. Усі ці 
кошти, хоч не мали регу-
лярного характеру, давали 
УВУ можливість покривати 
біжучі потреби: скромний 
гонорар професорам, оплату 
адглшістрації, витрати на ви-
давництво. 

У 1962 році німецьке То-
вариство сприяння — Аг-

beits- und Foerderungsge-
meinschaft der Ukrauuschen 
Wissenschaften — взялося 
допомагати УВУ, Українсь-
кому Технічно - Господарсь-
кому Інститутові та Науко-
вому Товариству ім. Шев-
ченка. УВУ дістав гарне по-
мешкання на Ляплясштрас-
се 24, з опаленням, освітлен-
ням і матеріальну субсидію. 
Усе це було б дуже добре, 
але за ці роки зменшилися 
інші джерела, ЯЌКІЎЙ жив 
УВУ. а з інших джерел 
впливи й зовсім припиннлн-
ся. Припинила свою діяль-
ність Кураторія. Таким чи-
ном, у 1964-1965 pp. довело-
ся гостро обмежити видав-
ничу діяльність. 

Скрутний матеріальний 
стан викликав різні проекти 
реформ УВУ. Не дискутую-
чн таких проектів, як при-
пннення „допомоги" профе-
сорам в розмірі 50 марок 
місячно або припинення під-
тркіикн трьом вдовам профе-
сорів — разом 130 марок 
місячно, зупинимось на про-
скті перетворити УВУ на 
науково - дослідний інстн-
тут. На нашу думку, проект 
цей, не зважаючи на його 
спокусливість. не можна 
вважати за раціональний, 
бо тоді УВУ. який проісну-
вав 44 роки і мас величезні 
заслуги перед українською 
громадою не тільки на емі-
грації, але й в краю, втра-
тнть свій індивідуальний ха-
рактер і зршнясться з уста-
новами аналогічного харак-
теру, що скорше чи пізніше 
приведе до об'єднання його 
з ці"}чи установами: мати 
два або більше аналогічних 
закладів з однаковою метогЛ 
— надмірна розкіш для ук-
раїнської еміграції. Треба 
також мати на увазі спеці-
яльний характер видавничої 
діяльности УВУ. її не зав-
ждн можна вважати за „на-
уково - дослідну" працю. 
Вона мала завданням внко-
нуватн специфічні потреби 
навчання в університеті: 
підготовляти та видавати 
університетські підручники, 
літературу. потрібну для 
студентів. 

Останнім часом група 
професорів УВУ, на чолі з 
ректором Ю. Бойком, прий-
шла до домќи, що треба по-
новнти авдиторне навчання 
УВУ, не відмовляючись, 
звичайно, від видавничої ді-
яльностн. 

Головною причиною при-
пинення авднторного нав-
чання в 1956 році був брак 
молоді, яка еміїрувала за 
океан. За роки 1956-1965 ви-
росло нове поколшня — мо-
лодь, яка закінчила середні 
школи і здебільшого студіює 
в німецьких університетах, 
але не може поповнити свою 
освіту українознавчими днс-
цнплінамн. Ці знання — ук-
раїнознавства в широкому 
розумінні цього слова — 
повинен дати їй Українсь-
кнй Вільний Університет. 
Звичайно, в цій статті годі 
намічати плян навчання і 
дисципліни, що їх передба-
час включити в той плян 
УВУ: всі ці питання будуть 
конкретизовані пізніше, ко-
лн стане більш реальни}м 
здійснення цього проекту. У 
всякому разі в плян авди-
торного навчання повинні 
ввійти — історія України в 
широкому розумінні цього 
слова, історія літератури, 
філософія України, археоло-
гія та етнографія України, 
її географія та економіка, 
право, історія Церкви обох 

ГОЛОС ЧИТАЧА 

ПОТРЕБА КОЛЬОРОВОГО 
ФОТОАЛЬБОМУ 

і ' 
Праця Комітету. Пам'ят-

ника Шевченкові не'буде ще 
повністю завершена, якщо 
Комітет не видасть' гарного 
кольорово г о фотоальбому, 
який би широкр освітлював 
величаву подію jy відкриття 
пам'ятника. ^ 

Такий фотоальбом конеч-
но потрібний, щоб не тільки 
спопуляризу в а т и урочис-
тість відкриття пам'ятника 
Шевченкові, але"н'зацікавн-
ти чужинців до `поетових 
творів і України взагалі. 

Гадаю, що найбільш прак-
тичним був би альбом із ко-
льорових світлий у вигляді 
сувенірної книги; подібної 
до тих, що їх вйдаіоть кож-
ний стейт і кожне ріісто 
Америки. 

Можна зробити 'кілька до-
брих світлин із пам`'ятника і 
вибрати найбільш відповід-
ні моменти із кінофільмш, 
що є в посіданні Комітету. 
Оскільки ж не всі варті ува-
ги деталі урочистостей за-
фіксовано в кінофільмах, 
треба буде звернутися із за-
клнком до фотографів-ама-
торів, щоб прислали свої 
найкращі світлини,, 

Очевидно, для вибору найѓ 
кращих і найбільш.відпоііщ-
ннх світлин треба..буде ство-
рити фахову комісію. 

' Альбом треба видати на 
найліпшому папері Д до кож-
ної світлини дати, коротке 
пояснення двома..чи трьома 
мовами (українською насам-
перед) із прізвищем фото-
графа. На початку ж альбо-
му дати невелігчну інтро-
дукцію. Оце й усе. 

Це видання можна буде 
посилати як сувенір в усі 
країни світу. 

Ф. Федоренно. 
Дітройт 

віровизнань, соціологія. Усі 
ці дисципліни повинні дати 
розу'міння історії., культури 
України в тісному 'зв'язку з 
історією та культурою Схід-
ньої Европи. , - ' 

Але. плануючи,', qprani3a-
цію авдиторного. навчання, 
провід УВУ не рбме?ку^5 -

ся розрахунком, надн'ове'.по-
коління молоді. Щц 'прнпус-
кав, що. як завжди бувало в 
УВУ, серед ці'єї, молоді, мо-
жуть бути особи й, старшого 
віку, якѓѓі тяжке жнттл пе-
решкоднло своєчасно гірой-
ти університетський курс; 
можуть бути й ц численні 
магістранти та докторанти, 
яким Kj-pcit УВУ ^начно по-
легшать працю. ,, 

Ця ідея — повернути УВУ 
властивий йому. характерг 
поновити авдиторне навчан-
ня, зустріла прихильне став-
лення збоку німедькнх ке-
рівних діячів, аде для успі-
ху справи треба мати насаи-
перед моральну., та матері-
яльну підтримку., українсь-
кої громади в Ejsppni та за 
океаном. . . . і 

(Кінець) 

БАТЬКИ! Зв'яжіть замоло-
ду ваших дітей з- найстаў-
шою, найбільшою й найбо-
гатшою українською націо-
пальною установою поза мє-
жами батьківщини,, ‚якою с 
Український Народний Co-
юз, щоб запевнити їм кращу 
будучність, а наійій` громад% 
у вільному світі нового сві-

ло.чого члена 

=3-

ПОС'ИП СІРИЙ 

ЧАРІВНИЦЯ 
Н О В Б Л Я 

І 

(3) 

Тепер мала вона двох при. 
хнльннків: пана і його мало-

! го сина, Василька. 
Колись, як були у панів 

І гості, попросили малого, то-
j ді вже п'ятилітнього, Васн-
І лька щось продекламувати. 
; Настя шепнула йому: ‚.Запо. 
І віт", і Василько, позажно 
виступивши наперед, під 

і звуки батькової бандури про-
каздв: 

Як умру, то поховаНте 
Мені' на могилі. 
Серол степу широкого. 

! На Вкраїні мпліп .. 

Всі із здивованням погля-
дали то на малого декляма-
тора. то на батька. 

Настя, радіючи, що малий 
Василько так гарно пописав, 
ся. посміхнулась до нього, і 
хлопчик, осмілений успіхом, 
випалив, пропустивши кі:;ь-
ка рядків; ^ 

Поховайте та вставайте. 
Кайдани порвіте, 
І вражою, злою кров'ю 
Волю окропіте . .. 

Пані, червона від обурен- і 
ня. зірвалася з фотелю: 
‚‚Геть з ним. забрати його! 
Геть з такою нянькою!" 

Настя, вхопивши малого, 
чимдужче вибігла з сальону. 

— От до чого допрова-
‚джують твої хахлацькі нянь. 
ки! — як розлючена тнгрн-
ця накинулась пані на знія-
ковілого чоловіка. Ва-
снлько не знає ні одного рог 
сійського слова! Це ж скан-
дал! Подумайте лише: снв 
інтелігентних батьків не знає 
російської мовн. 

— Так, це дійсно не доб-
ре, — сказав один з гостей, 
— ваш син уже великий 
хлопчик і не говорить по-
росшському.. а 

— Невже ви думаєте ціле 
життя держати вашого сн-
на в мужицтві? — з'їдливо 
вставила котрась із гостей. 

— Я навмисне вчу його 
по-українському. — рішучо 
заявив господар, — бо ро-
сійська мова в порівнянні з 
українською гостріша й твер. 
діша. а десь за пару років 
почну вчити й по-російсь-
кому. 

— Алеж тоді в нього на 
все життя залишиться мало-
російський акцент. — зазна-
чив той самий гість. 

Розпочались гарячі деба-
ти: дехто став по стороні 
батька, дехто по стороні ма-
Тері. Аж хтось висловив прн-
пущення, що всьому виною є 
ніхто інший, як нянька, яка. 
мабуть, є під впливом якп-
хось революційних СИЛ. 

Доля Насті була вирішена, 
і вона мусіла покинути слу-
жбу в мастку. 

Пан. хоч-не-хоч. погодпв-
ся з цим срактом, але все ж 
рішив забезпечити Насті 
майбутнє та підшукав їй 
жениха, щоправда, старшого 
від неї на яких двадцять ро-
кнз.-Це був удівець г- ме.гь` 
ник, сусід, аіоди Щ# не роз-

платився з паком за набутий 
у нього ґрунт. 

Гірко плакала Настя, на-
рікаючи на сзою долю, але 
нічого не могла вдіяти і му-
сіла вийти заміж за старого, 
не любого. 

Як шлюбний подарунок 
Насті, пан перекреслив реш-
ту боргів мельникові. 

Мельник був цілком задо-
волений: став правним влас-
ннком млина, а в додатку ді-
став дарову працівницю. Мо. 
лода жінка мало його ціка-
вила, він більше любив пере, 
снджувати в сільській корч-
id, як „маніжитися з ясін-
кою'.'. 

Гірке життя почалося у 
Насті. Завізників було об-
маль, і млин не давав майже 
ніякого прибутку, тим ііль-
ше, що поблизу збудовано 
великий двірський млин. То-
му то мельник, щоб лќось 
прожити, зайнявся ше й го-
родншдтвом. 

По якомусь часі у Насті 
народилась донечка. Мсль-
ник цим не дуже втішився, 
зате Настя була щаслива і 
всю себе присвятила внхо-
ванию дочки, u яку назвала-
Світлаяа, бо вона внесла, аќ 

говорила Настя, ‚‚світло в 
моє життя". 

Біля старого млина було 
багато роботи, а в першу 
чергу треба було впорядку-
вати жорна, тобто .‚накува-
ти камінь". Одного дня мель-
ник підтяг на ланцюгах го-
рішнс жорно та й почав „ку-
ватн", але ланцюг на якому 
воно висіло, розірвався, і за-
женний камінь усією своєю 
вагою пригнітив мельника 
на смерть. 

Настя залишилась сама з 
малою дитиною. 

Щоб урухомитн млин, тре-
ба було найняти мельника, 
але це не оплатилося б, бо 
до млина рідко хто навіду-
вався. Отож млин залишив-
ся без господаря. Настя зай-
нялася шитвом та город-
ннцтвом. а в міжчасі ліку-
вала людей зіллям, чого на-
вчнлась від старої економ-
кн. ще в мастку. 

Капи Світлана підросла, 
мати почала вчити її читати' 
та писати, а пізніше віддала 
до школи, в сусідньому селі. 
До школи було далеченько, 
і в непогоду або зимою, коли 
лежали глибокі'сніги, лівчи-
на мусіла сидіти вдома, 

Тяжко жилося молодій 
вдові, але до мастку за по-
міччю ніколи вона, не звер-
талася, та й в маєтку не ці-
кавнлись Настирою долею. 

Малу Світлану, яку мати 
називала Ланою, діти в шко-
лі зачіпали, називали ві-
дьомським виродком, і нераз 
верталась вона додому за-; 
плакана. а то й побита. На-і 
решті прийшлось їй попрО-
иіатнся з школою. 

Лана була здібна -дівчина; 
і все, що знала мати, швнд-, 
ко від неї переймала. Часом 
вдавалося випозичити в ко` 
оператнві якунебудь кннж-
ку. і тоді мати з донькою 
насолоджувались читанням.' 

Через кооперативу Настя 
набула собі човна і стала ло` 
вити в озері рибу і проДава-
тн жидам; особливо перед 
‚.шабесом" цей товар був д у . 
же дорогий. 

Часом мати з донькою хо-
дили до сільської церкви, а-
ле парафіяни неприхильно 
оглядали їх з усіх боків# 
дивуючись, як то відьма, 
що знається з чортами, осмь 
люсться ходити до Вожого 
храму. 

і ^SSlC і Далі Ь7№,^^г 



`#Цк СйедОДА; СЖРВДЛ-^ГО СЕРПНЯі19вб: 

ПІК^ГОіНОЛ 
нарад,.Головного Екзекутивного Комітету Українського 
Народного Союзу, які відбулися в головній канцелярії 
УНСтозу.в Джерзі Сцті в дні 29-го червня 1965-го року. 

В нарадах взяли участь: гол. предсідннк И. Лнсогір, 
заступники, гол., преднідника інж. Ст- Куропась і пані А. 
Герман,. гол. касир Р. Слободян і гол. секретар Я. Падох 
та .год. ред. А. Драган. 

Наради розпочалися о год. 1015 ранку й тривали до 
гсцрц 4.15 веч. з перервою на обід. Нарадами проводив гол. 
пр^дс^иіЦс Й. Лисогір, протоколував гол. секр. Я. Падох. 

. ` І. ЗАГАЛЬНИЙ- ОГЛЯД ПРАЩ 
Головний предсідннк Йосип Лнсогір подав загальний 

огляд ‚лѓѓану УНСоюзу, а зокрема докладно обговорив ра-
ніше заплановані .та апробовані Головним Урядом поліп-
шеняя у забезпеченевій праці, які повинні мати велике 
значення для УНСоюзу та українського громадянства, 
для якого він трудиться. З найважливіших вдосконалень 
він назвав надрукування нової книжки з таблицями но-
шіх' вкладок, встановлених за засадами, апробованими 
стеіітовнмн комішенерами забезпечення, спертими на но-
тїи статистиці довговічносте людського життя (CSO 1958) 
та. введення в життя з 1-им липня ц. р. нової 5 і 10-річ-
ної термінівої грамоти, яка дозволяє за незвичайно ннзь-
ку вкладку здобути високе забезпечення, тому то і най-
нижча сума цього роду забезпечення виносить $5,000.00. 
З .1-им: липня також зміняється зовнішній вид, й поде-
куди зміст, грамот, які видах УНСоюз, на більш зрозу-
мілий навіть для осіб, які не добре познайомлені із жит. 
тевим забезпеченням та його термінологісю. У зв'язку 
з цими та іншими змінами вийшло нове видання англо-
MOBHHXV „Фактів про УНСоюз", а українське видання с 
в підготові. Відносно нової книжки вкладок гол. предсід-
ник підмітив,, що її вже розснласться секретарям Відділів 
й згодом, буде вислана також предсідникам і касирам 
активніших відділів, які собі цього бажають. В дальшо-
му він 'підмітив поміж введеними в життя поліпшеннями 
підвищення максимальної суми забезпечення для осіб 
від-61 до 65 року життя до суми $3,000-00, продовження 
подвійного забезпечення в клясі ДП до 65 року життя, 
що значить, що особи забезпечені тіс юграмотою, будуть 
забезпечені в подвійній висоті не як досі до 60, але до 
вб` року свого життя. Також обмежено вимоги лікарсь-
кнх оглядин кандидатів на членів УНСоюзу. або членів, 
які бажають підвищення суми забезпечення. Від 1 липня 
ц. р. осббн до 40 року життя не мусять обов'язково про-
ходнти лікарських оглядин, якщо забезпечуються на су-
му не вищу, як $3,000-00; особи до 50 року життя — на 
суму До $2,000.00; особи до 55 року життя — на суму до 
$ ІуООО̀.ОО та особи до 60 року життя на суму $ 500.00. 
Також видачу акцидентового забезпечення продовжено 
до 55-року життя, подібно, як продовжено видачу додат-
кового подвійного забезпечення в випадку акцидентової 
смертн. В дальшому гол. предсідннк згадав про раніше 
введені поліпшення в забезпеченевій службі УНСоюзу, 
а. саме: видачу нових, модерних членських аплікацій, 
вже трикратне, в останніх роках, підвищення дивіденди, 
виплата дивіденди також на грамоти вповні виплачені, 
хоч того не передбачував забезпеченевий контракт, та 
чимало інших змін-ілоліпшень для добра членів УНСо-
юзу. Йін висловив надію, що українське громадянство 
радо , і "коро скористас з цих великих й корисних змін, 
а зокрема використає нагоду доповнити своє забезпечен-
ня терміновою грамотою. Введенню у життя цих змін 
і поліпшень буди присвячена окрема акція серед відділів 
і `округ УНСоюзу. Союзові організатори й округи по-
винні по змозі скоро поінформувати всі відділи та їх уря-
довців про зміст і значення цих новостей. Окрему увагу 
віддав гол. предсідннк організаційним справам Канадій-
ської канцелярїї й підмітив, що на її терені йдуть заходи 
Для заввѓажування нових постійних організаторів, які 
під проводом директора тісї канцелярїї гол. радного Бог-
Даиа Зорнча, та при його активній організаційній праці, 
майи, б оживити та розбудувати УНСоюз в Канаді, темпо 
життя якого в останніх роках ослабилося. 

В:дальшому гол. предсідннк обговорив питання, зв'я-
зані ;з видавництвом та щоденником ..Свобода", підмічу-
ючн, що для ощадности в коштах паперу ЇЇ формат у 
липні буде змінений й достосованнй до формату провід-
них американських щоденників. Приміщення видавницт-
ва вимагає відсвіження, кращої вентиляції тощо. Віднос-
но „Соіозівки" є вигляди на кращі прибутки, як минулого 
року. Табор для дівчат вже розпочався, а для хлопців 
розпочнеться 18 ц. м. Велика посуха, яка навіщає око-
лнцго' Союзівќќ вже від трьох років, примусила в цім 
році вчасно вживати воду з керниць, але немає загрози 
для браку води, як це є з іншими лѓгниськовнмн осе-
лямн. Союзівка завчасу подбала про додаткові глибокі 
керннці. Таборами дітей відає в цім році кваліфікована 
управителька пані Марія Хнмннець. Традиційний союзо-
внй день на Союзівці планується в тиждень після Дня 
Праці. Предметом дальших інформацій гол. предсідннка 
були ̀ питання, зв'язані, з Культурною Комісією, очолен. 
гол. радним Мііроном Куропасем. Дослідно-Вігховним Ко-
мітетом, підготовок) 2-го тому англомовної Енциклопедії 
Українознавства та поточними тпоїздками членів Екзеку-
ИВЙдВ;організаційних і репрезентаційних справах. Схвале-
но взятий як щороку, участь у річній конвенції Національ-
ного-Братського Конгресу, який відбудеться в вересні у 
Вашингтоні, як теж подбати, щоб на концерті братських 
організацій, влаштовуванім в межах конвенції, взяли у-
часть також український хор і танкова група. 

В" Дискусії над порушеними справами взяли участь 
усі прнявні. Заступник гол- предсідннка інж. Степан Ку-
ропась підмітив велике значення нових поліпшень і внс-
лоцив, погляд, що всі відділи й ркруги повинні негайно 
познайомитися з цими змінами, найрадше збірно на ок-
ружних зборах, які слід скликати можливо скоро, а зго-
до$Ьв ранню осінь слід повести енергійну кампанію за 
переведення в життя всіх цих важливих змін. Гол. касир 
Роман Слободян і гол. секретар Ярослав Падох. подали 
конкретні- пропозиції щодо планованої кампанії. 

II. ГОСПОДАРСЬКІ СПРАВИ 
Головний касир Роман Слободян подав у своєму зві-

ті заг'альний стан майна УНСоюзу та його інвестиції. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИДАЄТЬСЯ 

МАЛОВАРТЩШ В ЗДОРОВЛЮ 

І МОЛОДОСТИ, А БЕЗЦІННИМ 

— В НЕДУЗІ І СТАРОСТИ. Щ Е 

СЬОГОДНІ ЗАБЕЗПЕЧІТЬСЯ В 

УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДНОМУ 

СОЮЗІ! 

ттшшвтеітеагх N 
стверджуючи, що від часу .попередніх нарад. Головш)го 
Екзекутивного Комітету три місяці тому Інвестовано да-
льшнх 693,910.44 дол. майна, з чого $478,203,21 Днвесто-
вано у вартісних паперах (бондн), а $215,707.23 в гіпо-
течних поанчках. Говорячи про засади господарки УНСо-
юзу: добре забезпечення майна та поставлення його на 
службу членам і громаді, звітодавець подав детальний 
звіт про теперішні виплати вже 33 дивіденд членам УНС 
на загальну суму $3,560.856-50 та про ѓіпотечні позички, 
з яких два з половиною мільйони доларів уділено на бу-
дову церков, шкіл і народних домів в ЗДА і Канаді. Окре-
мо звітодавець з'ясував касові обороти Союзівќќ за пер-
ших п'ять місяців цього року. Крім того він підмітив, що 
ь останнім часі перенесено з посмертного фонду до фон-
ду адміністраційного суму $94,044.77, яка представляс 
п'ять відсотків від вкладок зібраних в минулому році 
(поза вкладками за акцндентові грамоти). Морґеджі та 
закуплені бондн у звітному періоді були наступні: 

М О Р Ґ Е Д Ж І 

209 Sunnyside Ave., Brooklyn, N. Y 13,000.00 
46 Sherman Ave.. Yonkers, N. Y. 13 000 00 
311 E. 9th St., New York, N. Y 25 000 00 
2112 W. Cortez S t . Chicago. Ill 18.000ХЮ 
407 Kipp Ave., Hasbrouck Heights, N. J 22.000.00 
11 Van Cortland Park Ave., Yonkers, N. Y 22,000.00 
58 Burgess PI., Passaie, N. J 6,000.00 
55 Arlington Ave., Brooklyn, N, Y 12.00o!o0 
5 Valley PL, Hasting-on-Hudson, N.Y 8,500.00 
474 Victoria Ave., Windsor, Ont (addl) 6.525.00 
3441 W. North Ave.. Chicago. I1L (addl) 1,682.23 
Sanford Ave. A Ivy PI., Newark, N. J. (addl) 50.00o!oO 

3 доручення влади перенесено 100 ЗДА скарбових 
бондів на суму $100.000.00 3V2 відсоткових, платних 15 
лютого 1990 р. до Департаменту Фінансів в Оттаві. 

Б О Н Д Л 
25m The Brooklyn Union Gas Co., 

4 578% Bonds due 4ДУ90 25 466 00 
100m U.S.A. Treasury Bills,. 

due June 3, 1965 ....:...' 99,365.75 
100m Government of Canada Treasury Bills, 

due June 4, 1965 99,423дЮ 
50m U.S.A. Treasury Bills, 

due June 3, 1965 49,731.25 
75m Tenneco Corporation, 5178% 

Debentures due 1990 76 005 00 
50m U.S.A. Treasury Bfflfi, 

due 6724765 49,684^1 
50m The Columbia Gas System,- Inc., 4 578% 

Debentures due. 1990 50,184.53 
25m Texas Electric Service Co,, 4Vfe 

due 1995 25,000.00 
25m The United Gas Improvement Co., 4 374% 

Bds due 5715790 25,553.50 
25m Tenneco Corporation, 5 178% 

Debentures due 471790 25,093.75 
25m The Columbia Gas System, Inc., 4 578% 

Ser. due 571799 24,687.50 
25m Alabama Power Co., 1st Mtge Bonds, 5% -

due 471790 : 26.062:50 
150m Government of Canada Treasury ВШа 

due 779765 149,463,00 
50m Province of Quebec 5У2% 

Bonds due 471790 " 49,375.00 
б. Доспілі бондн ., і 

60m Province of Quebec, Bonds 
due March 15, 1965 60,000.00 

50m U.S.A. Treasury Bills 
due 5727765 50,000.00 

100m U.S.A. Treasury Bilk 
due June 3, 1965 100,000.00 

50m U.S.A. Treasury Bills 
due June 3, 1965 50.000:00 

100m Government of Canada Treasury Bills, 
due June 4, 1965 100,-000.00' 

50m U.SA. Treasury Bills, 
due June 24, 1965 50.000.00 

в.. Відкликані бондн 
LM. Tennessee Gas Transmission Co., 5 178% 

Bds due 471784 1.002.96 
На кінець обговорено декілька справ, зв'язаних із 

залеглостямн відділів у плаченќі вкладок та схвалено за-
соби їх ліквідації. 

Ш. ОРГАЮЗАЩІШІ .СПРАВИ 
Головний секретар Ярослав Падох склав подрібне 

справоздання з організаційного стану УНСоюзу в мину-
лому кварталі та загальне з праці в цілому поточному 
році, тобто за п'ять місяців 1965- В цьому році УНСоюз 
придбав 1,455 нових членів, в тому 801 дорослих, 498 мо-
лоді і 156 (окремо ведених) членів, які забезпечилися 
акцндентовою грамотою. З кінцем травня ц. р. стан УНС 
був 84,414 членів, в тому 75,427 членів активних. Найбі-
льше визначилися в цьогорічній організаційній праці такі 
відділові секретарі: Аняа Дубас, Нюарк, Відділ. 133, яка 
за п'ять місяців приєднала 41 ‚нових членів; за нею Анд-
рій Стецяк, Клівленд, Відд 240 — 34 члени; Павло Шев-
чук, Вотервлнт, Від. ІЗ — 28 членів; Петро Федик, Діт-
ронт, Від 292 — 21 членів і Ярослав Кришталович, Клів-
ленд, новий Відд. 222 — 21 членів, здобутих разом з об-
ласним організатором Володимиром Гірняком- Найбільш 
заслуженими в цьому році Відділами с: 153 у Філядель-
фії, який здобув 66 членів. 133 у Нюарку — 41 членів, 
240 у Клівленді — 35 членів, 432 в Торонтг — 31 членів,-
231 новин в Кемдені — 28 членів заходами обласного 
організатора Степана Гаврнша, 13 у Вотервлнт — 28 чле-
нів. 292 в Дітройті — 22 та 194 в Ню Иорку. 371 в Нюар-

ФШІКС. АРШ0НАЯ 
ВІДЗНАЧЕННЯ ТИЖНЯ ПОНЕВОЛЕНИХ` НАДІЯ 

В неділю 18-го липня по 
Св. Літургії парох Укр. Кат. 
Церкви о. М. Горошко від-
правнв панахиду за всіх ге-
роїв, шо впали в боротьбі з 
комунізмом. Перед тетрапо-
дом почесну службу з прапо-
рами повнили такі нації: уќ-
раїнці, литовці, мадяра і по-
ляки. В духовній науці о. Го-
рошко дав аналізу відносин, 
чому і як прийшов до влади 
комунізм у 1917 році. 

У вівторок 20-го липня, 
заходом Комітету Поневоле-
них Народів у Арізоні, що 
його екзекутивним директо-
ром с п. інж-В. Фещенко-Чо-
півькнй, в Енканто Парку 
відбулось протестацінне віче 
прн співучасті українців, 
словаків, хорватів, поляків, 
мадярів, румунів, схід, нім-
ців, сербів, чехів, литовців і 
словінців та китайців. 

З американців участь взя-
ли такі організації та особи: 
Марін Корпус ЗДА, Амерн-
канськнй Легіон ч. 41, Блю 
Армі, Репаблікен Вімен оф 
Меса, губернатор Арізонн С. 
П.ѓ Годдард, генерал Джан 
Агі, полк. Рім.ком. Марін 
Корпусу — капт. Греф, ме-
йор міста Евондейл — Мек 
Келей, сенатор Джан Кон-
лян та командант Відділу 
Німецького летунства в Арі-
зоні — майор Рога зі своїм 
штабом і міський радний 
Джервіс. 

Комітет зробив заходи пе-
ред губернатором та мейором 
міста і знслав 160 листів до 
всіх мейорів Арізонн, та 368 
листів до священиків різних 
віроісповідань, просячи- про 
підтримку в переведенні 
святкувань. Вислано 26 лис-
тів до чолових американсь-
ких організацій та 26 листів 
д% радій та телевізій. Перед 
протестаційним вічем теле-
візійні стадії ЌТАР та КООЛ 

давали передачі про понево-
лені народеѓ аВядрукован о 
500 чисел пропам`'ягної кпи- } 
ги .та 1009 анянќомущстяч-
ннх летючок. Падійшдн чнс-
леняі тгасЬмеві врнвітНї— 
Підчас маніфестації прочи-
тано прокяямапДЇ: -губерна-
тора -Арізонн, мейора .-міота 
$іш'ке та мейора міета Евйй`-
дейл. Майстром- церемоній 
був директор КОУ радіоста-
ції тг. Джан Енмос. Маніфес-
тацію відкрив, екзекутивний 
директор Комітету Поневоле-
них Народів інж. В. Фещен-
ко-Чопівський і згадав, що 
26го січня сенатор Е.' Дірк-
сен вніс в Сенаті резолюцію, 
щоб Совотн забрали свої вій-
ська зі-всіх` країв поневоле-
ннх народів-та дадя можля-
вість на вільні вибори та сво-
боду- для ВСІХ"- політичних 
в'язнів. Всі учасники ^ а т -
фестації підтримують- ту ре-
золюцію і просять Америку 
про поміч. Інвокацію— мо-
лнтву в наміренню поневоле-
ннх народів, щоб( Бог дав їм 
сили витримати в ярмі та 
діждатись волі, ̂ провів парох 
укр.-кат. церкви о. М. Го-
рошко. Опісля слідувала 
презентація - прапорів усіх 
поневолених-націй перед по-
чесною ґвардісю ЗДА Ма-
ріяс та Американським Ле-
гіоном; Це був зворушливий 
момент. Проголошувано, в 
котрім роціѓ нація була уяр-
млена, опісля - представники 
з прапором входили- на три-
буну, я почесна гвардія від-
давала салют; Коли всі пред-
ставвнкн Поневолених На-
родів зайняли свої місця на 
почесній трибуні, ЗДА Ма-
рінс та Американський Ле-
гіон сальвами стрілів з руш-
ниць віддаля почесть усім 
тим, що впали в боротьбі з 
комуною. Заграла сурма і як 

що. Протокол річних нарад Головного уряду, як відомо, 
надруковано в сімох випусках ..Свободи" між 15 і "29 
червня ц. р. (числа 111 - ї ї ‡ ) . В справі'поавайомлення 
загалу союзівців та громадянства з новими -поогііїщенйя-
мн та новостями, які входять у життя з 1 липня ц. р- вн-
готоваяо шестнсторіккову брошурку про нову термінову 
грамоту, яку надруковано в двох мовах, підготовано до 
друку в нашім органі, в обох мовах, цілосторінкові оголо-
шення про цю нову грамоту; гіідогтоовлеяо: дб Друку-ок-
ремий обіжник до секретарів, організаторів-та Окружних 
комітетів, в двох мовах, до якого буде, долучена відбитка 
основної статті про всі поліпшення, приготована до окре-
мого числа „Трибуни УНСоюзу". присвяченого власне 
цим поліпшенням та новостлм. 

На майбутнє планується постійний контакт з учаснн-
камн курсу на Союзівці, придбання з.поміж них нових 
постійних організаторів і підготова їх до праці, та підго-
това- енергійного закінчення передконвейційиої кампанії 
під кінець літа та восени, присвяченої передовсім поши-
ренню нової термінової грамоти. В ; підготові с також ок-
ружннй секретарсько-організаторськнй курс в Клівленді. 

IV. Справоздашш Заот)тіннків Гол. Предсіп(ннка 
Лшш Гермам та інж. 'Степана КурЬяасЛ 

Після справоздання з праці в Головній канцелярії, 
зложеного трьома постійно в ній зайнятими' членами Ек-
зекутивн, склали справоздання зі свосї праці заступники 
гол. предсідннка, пані Анна Герман і інж. Степан Куро-
пась. Вони дали огляд союзової праці в своїх оќр}тах 
і сумежннх околицях, підмічуючи свою діяльність в тих 
округах, як теж в справах, доручених їм екзекутнвою. 

V. КУЛЬТУРНО - ВИДАВНИЧІ СПРАВИ 

Головний редактор редактор ,.Свободи" А. Драган 
у своєму звіті згадав про стан підготови матерідлів до 
другого тому Англомовної Енциклопедії Українознавства 
та поінформував про такі справи: Інтенсивно приготов-
ляеться календар УНС на 1966-нй рік, що повинен бути 
надрукований вже в жовтні ц. р. та який буде гірнсвяче-
ний 50-літтю смертн Івана Франка; в процесі друку є 
книжка Івана Панчука: „Шевченків заповіт" (англійсь-
кою мовою коштом фонду д-ра Мишуги), збірка Миколи 
Понеділка: „Смішні Сльозинки" та А. Драгана: „УНСоюз 
в минулому і сучасному" (англійською мовою). Все вже 
готове до зміни формату „Свободи" в достосуванні його 
до стандартного формату американських газет. Перше 
число „Свободи" в новому форматі появиться з датою 
27-го липня. В тижні від 19 до' 24 липня „Свобода не по-

Представникн Поневоле. 
них Націй під час зустрічі І 
губернатором Арізонн. На 
фото стоять (з ліза): о. Мн-
хайло Горошко — парох ук-
раїнської `Католицької Цер-
кви, Міхаель Ремез — хор-
ват. Станлі Андройна — 
словінець. Вайтас Мозарт — 
литовець, генерал Скаля — 
чех. Володимир Фещенко-

діг})ектор Комітету Поневоле-' 
них Наі)одів. Гелен Марті —' 
німка, Анджеля Брайо — 
пресозий референт Комітету, 
губернатор Арізони — Са-
мюел П. Ґоддард, В. Кроне 

румунка. Стів Добяш — 
словак. Беті Гайм — мадяр-
ќа, о- Мілян Брікіч — парох 
Сербської Православної Цер-

Чопівський екзекутивний ќви. 

вщгомш відізвалася друга 
на мелодію „Ніч вже йде". 

Головну промову внголо-
снв стентовнй сенатор Джан 
Конлян. Він як бувший :;а-
пітан розвідки, був на Укра-
їні та інших краях за заліз-
ною куртиною. Пізнав добро 
комуністичний режим, знає, 
чого прагнуть уярмлені на-
роди. Ось вийнятќи з його 
промови: „Найслабше місце 
в комуністичній імперії є по-
неволені народи, котрі праг-
нуть вдиxн^^ти свіжого повіт, 
ря, знаного нам як свобода 
і самовизначення. Ми повш: 
ні помагати визволитись у-
ярмленнм народам і чим 
скорше ми перейдем до діла, 
тим скоріш фундаменти ко-
муністнчної імперії будуть 
тріщати". 
Вкінці промовив губернатор 

С. Годдард, заявляючи еяос 
спізчуття всім поневоленим 
народам, що борються за 
визволення з-під комунізму 
та просив присутніх, щоб ви-
ховувалн дітей на добрих 
громадян та патріотів. 

Слідувала концертова ча:-
тнна вечора: хорвати, східні 
німці, поляки, виконали інс-
трументально кілька . пісен"-ч 
та танціа Танцювальна гру-
па дітей Рідної Школи при 
укр.-кат. церкві виконала 
досить вміло під проводом 
пані Терлюк Коломийку та 
Тропотянку. 5-літня А. По-
м`як по мистецьки відтанцю-
вала в різних фігурах танок 
„І шумить і гуде". Д-р І^ор 
Шалаута прн акомпаніямі`н-
ті пані Н. Скіф відспівав 
‚‚Ґад блесс Амеріка" 

Після молитви сербськ-іпі 
православного священнќа о. 

Міляна Брікіча і рабіна Аі 
дама НюберГера, відбулось 
винесення прапорів понеО-
леннх народів і почесна стО"г 

рожа ЗДА Марінс знову від-" 
давала салют кожному пра-
порові. 

Майстер церемоній п. 
Джен Еймос подякував roc-
тям за участь і пригадав, що 
поневолені нації будуть вис-
тупати восени на Стейтовій, 
Виставці у Фінікс, та в сліду-
ючім році в тім самім часі.' 
Незабаром буде висвітлений 
фільм на телезізії, в якому 
промовляють проф. Лев Доб. 
римський та конгресмени у 
Вашингтоні. 

Почесними гістьми в пер` 
шо.чу ряді займалися і асно 
тувалн їм уніформовані дів-
чата відділу летунства „Блю 
Енджелс" під прозодом пап-
нн Надії Комарницької. , , 

Душею і промотором від-
значення` Тижня Поневоле^ 
них Народів був`Екз. Дирек-і 
тор Комітету та голова ВІД-
діпу УККА інж. В. Фещенко-і 
Чопівськнй. Він доложив`ба-
гато знання, труду та ааас-
ннх коштів, і ми всі радіємо, 
що свято відбулось успішно. 
В'цім дГлі йому багато д'бйо` 
магали о. М. Горошко та:ї"0-
лова Литовського - Ком?твту 
п. Вайтас Мозарт. 

Мапа Европн,' на якій йе-
росїйські держави поЯев6лег 
них народів були зазначені 
з різних фарбах, лишаючи 
саму Росію в червоній, крас-
ці. висіла перед трибуною, 
вказуючи ріст червонбго ім-
періялізму. 

Дмитро Владюсір 
пресовий референтВід.УККА 

ќу і 222 в Клівленді, які здобули по 21 членів. З округи являтиметься з уваги на необхідність' деяких змін у дру 
на першому місці по п'яти місяцях знайшлася Філядель 
фія з 245 членами, на другому Шикаґо з 160, на третьому 
Нюарк з 136, на четвертому Ню Порк 3.122 та на п'ятому 
Клівленд з 115 членами. 

Головними заняттями організаційно-секретарського 
Відділу, яким відає звітодавець, були: вчасне внготуван-
ня та надрукування справоздань з річних нарад Голов-
ного Уряду, які відбулися між 17 - 21 травня ц. p., підго-
това і відбуття четвертого центрального секретарсько, ор-
ганізаторського курсу на Союзівці в днях 21 - 25 червня 
1965 р. та підготова до проголошення та переведення в 
життя всіх численних змін, які підготувала Екзекутива 
УНС. а схвалив Головний Уряд і які мають ввійти в жнт-
тя уже за пару днів., а саме з 1 липня 1965 р. У зв'язку 
з курсом на Союзівці приготовано його програму та прнд-
бано викладачів, придбано помічні матеріали, як зашгг-
ннкн для учасників курсу та питання для панелів, над-
руковано грамоти для учасників, які покінчили курс, то-
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Роман Смаль-Стоцьний 
ВИЇЖДЖАЄ 10'го ц. м. з Мі.твокі, Иск . 
і просіѓть не пересилати ніяких листів на адресу 
Маркет Уиіверситету. а ‚всі посіілки адресувати 

до ІГГШ 
302 West 13th Street New York, N.Y. 100І4 

карських машинах, щоб достосувати їх до нового фор-
мату газети. Продовжується підготовў до основних змін 
с редагув а н н ' й оформлюванні англомовного ‚‚Українсько-' 
ѓо Тижневика" з новим, 1966-им роком. Упродовж лип 
ня ц. р- плянусться відбути перші наради поширеної Го 
ловним Урядом УНС його Культурної Комісії. Покликаний' 
до життя Головним Урядом УНС Дослідно - Виховний' 
Комітет щсї Комісії з головним. радним проф. Мироном 
Куропасем на чолі вже започаткував свою працю, про' 
що згадував У своєму звіті гол, предс,.п. Иосіт Лнсогір. 

Над звітом гол. редактора А. Драґана розвинулася 
дискусія, в якій інж. С. Куропась тіідмічував, що він від 
довших років с акредитованим кореспон'дентом „Свободи" 
з теренў Шикага, про що незавжди пам'ятає гол- редак-
тор того часопису. Він відмітив декілька справ з шнка-
ґівського теренў, які з того приводу знайшли невірний 
відгук на сторінках „Свободи". Ред, А: Драган дав відпо-
відь на поставлені питання. 

Після закінчення всіх справоздань та дискусії над 
ними прннято. на внесення пані Анни Герман, піддержане 
Романом Слободяом, всі звіти однодушно' ft -на внесення 
головного предсідннка П. ЛисоґОра схвалено, щоб від 
1 липня ц. р. виплачувати за урядові поїздки до чи з міс`' 
цевостей дальше положених як 300 миль від Гол. канце^ 
лярїї кошти переїзду літаком, хібащо були б особливу 
перешкоди в леѓўнській комунікації. Після цього закрн-
ТЧЃ засідання -о год.' 4 .по- палудиіг 

Ярослав Падо^, гол ceKpf ар , 

УКРАЇНСЬКА ВІЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК 
У СІНА 

Л глибоким (.ч.утко.м повідомляємо про смерть 

професора 
ІЛЛІ ГРИГОРЕНКА 

ннуковиго глІвроСІтннка і члени Фундації Академії. 
Св. пам'яті ІІОКІЙІІІІН помор IS липня і похований 16 

лнпші І96Г) року на цшштарі в Ютіка. 
Вічна Пам'нть Йому! 

УВАН у США 

В П Е Р Щ У БОЛЮЧУ РІЧНИЦЮ СМЕРТЗЇ 
моєї Незабутньої Дружини 

Софії зі Сушкових Гриневии 
Пуде відппавлеио 

в ІПО НОРКУ в Церкві СВ. ЮРА 
прн 7-ій вў .ти ці 

в суботу, 7-го серпня 1965 р. 
о ѓод. 8-ій рано 

ЗАУПОКШНА СЛУЖБА БОЖА 
З ПАНАХИДОЮ 

Про lie попідо.мл)ііо Родину, Приятелів і Зпаяомях 
муж ЯРОСЛАВ 

В П Е Р Ш У РІЧНИЦЮ СМЕРТИ ' 
мойого Дорогого Незабутнього Чоловіка 

БЛ. П. ШЖ. ГРИГОРШ ВЛАСОВДЧА 
ДЕНИСЕНКА 

відправнтм`н 

ПАНАХИДА 

ПОСВЯЧЄННЯ ПАМ'ЯТНИКА 
па Місці Пого Вічного (`починку на Українському j 
Православному Цвинтарі в Папнд Бруку. Н. Дж. 
в СУБрІТ, 7-го СЕРПНЯ 1965 РОКУ 

о год. 2-ій по полудні 
Каторнна ДЕНИСЕНКО — дружина 

Як 



СВОБОДА, СЕРЕДА, 4-го СЕРПНЯ 1965 ч. ш. 

ХРОНІКА МІЛІВ У ; ідл 
Наукові конференції 

џ квітні 1956 року 

З`ѓо квітня — засідання 
Історичної Секції. Доповідь 
д-ра Богдана Корчмарйка: 
„Київ та його роля в куль-
турно'-. релігійному житті 
Московщини в добу гетьман-
ської України". . 
. 10-го квітня —' засідання 

Комісії для вивчення історії 
української іміграції в Аме-
рнці. Доповідь Івана Світа: 
„Агати Гончаренко в Ню 
Иорку в 1865 .- 1867 роках". 
..11-го квітня — засідання 

Секції античної історії. До-
цовідь д-ра Олександра Дом-
бровсьхого: „До антропогео-
графії й геополітики Антнч-
яої України". 

' Нові публікації членів 
Академії 

Вийшла книжка' двох ав-
торів Альфреда Р. Оксен-
фельдта і Всеволода Голуб-
ннчого: "Economic System 

Дацько передала архів сво-
го чоловіка Кирила Дацька 
в' чотирьох скрнях` з книж-
ќамк. рукописами, фотогра-
фіями тощо.' Від Юрія Каф-
тана одержано 12 пакунків 
з газетами і цінними внріз-
камн з українських газет. -

20 - 30-их років, оправлений 
річник „Свободи" за 1915-
нй рік та 40 книжок пере-
"важно старих нюйоркськн`х 
видань. 

Також надійшли книжки, 
журнали, тощо від таких о-
сіб: А. Архімович ( І ) . Л . Вн-
ковський (2) , Лев Ґец- (2) , 
A. Григорович (3). І. Гу-
менна (7) . М. Дубріяяй (11). 
B. Загайкевнч (2). І. Кали-
нович (5) . Ф. Корчмарнк 
(1 ) . М.-Лавренко.(І). В. Не-
сторовнч (1) . Ф. Онуфрійчук 
(1) . П. Прокопів (1) . В. 
Свобода (2) . В. Трембіць-
кнн (8 ) : т'а від установ — 
Колюмбійський Університет 
(1) . Нюйоркська Публічна 

Каленка — 
Олексіюка. 

$10 від д-ра Т. 

ill-Action: The United States, j Бібліотека (37). УВАН у Ka-
tbe Soviet Union, and Fran- н а д І ( 1 ) t Внд-во ..Самостій-
ce". Видавництво Holt. Rine-; н н к - ( 1 ) В і д ! № д а Кцін на-
hart, and Winston. Ню Иорк. j Д І Й Ш Л О 206 одиниць журна-
1965, 284 стор. - Л і в т а ^.^ Придбано 13 
- У Технічному Бюлетені, к н н ж о к 

5, ч. 4, що його видаѓ, j том 
Енгельгард Індастрік, Днк.. Закаталогізовано 93 кнн-

талізатор 
товщів 

в пдрогенізацп 

поміщено статтю д-ра Мнко- ж к п ' перевірені картки 
ли Зайцева „Паладій, як ќа- нкюченр до основного ката-

логу. У відділі мистецтв за-
інвентарнзовано 12 нових 
експонатів. Проведено під-

Му^ей - Архів УВАН у ЗДА j готовчу працю до експозицій 
в квітні 1965-го року і фотографій та оригінальних 

Під час відвідин Академії j малюнків маляра - прнміти-
?О-го квітня Стемфордським І в , с т а Ннкифора. що їх му-
Єпнскопом Иосифом Ш.чон-
дюком в асисті д-ра Василя 
Ленцнка, управителя Укра-
їцського Музею - Архіву у 
Стемфорді. були спеціяль'но 
приготовані виставки матері-
ялів і документів з колекції 
Євгена Онацького та І. і Л. 
Носиків. Особливу увагу до-
стойннх відвідувачів зверну- і будинок. Конструкцію 
лн на себе тематично оправ- j пнв К. Перейми. 
Џџі в книги колекції бро-1 S75 одержано від проф. Д 

зей позичив у С. Пельца. 

Фінансові надходження 

Надходження 
до спеціальних фондів -

Академії 
- До фонду видання праці 

Ольги Кривинюк . Косач 
„Леся Українка, Хронологія 
життя і творчости" надійшло 
$100 від Жіночої Секції ЌУЌ 
в Торонті. Пожертви по $25: 
від Сестрицтва Української 
Православної Церкви св. ап. 
Андрія Первозванного у Ва-
шингтоні (через П. Одар-
ченка), від Драматичної Сту. 
дії їм: Лесі Українки при 
Самбпомочі у Мілкоќї, від 
д-ра Г. Ннчкн у річницю 
смерти Наталі , Левицької-
Ничка; $20 — від Комітету 
для- відзначення 80-ліття ук-
раїнського жіцрчого руху в 
Монтреалі, Канада; по $10І 
Олекса Повстенко (Ватинѓ-
тон)і через П. Одарченка), С. 
Чалишів — у знак протесту 
проти спалення Бібліотеки 
УАН у Кпсві Ніна Драй-
Хмара (Н. И.), Галина Ко-
лосок (Миш). -За підписним 
листом ч. 2 через С. Куліша 
(Філадельфія) т - $10. По-
жертвн по $5: М. Грннішак 
(Єлнзабет), А, Міляннч (Ню 
Иорк), п-і Попіль (Шика-
го). 

До Фонду вшанування па-
м'яті О. Ветухова — $10. від 
д-ра А. Пашківської; 

До Фонду вшанування па-
м'яті Т. Осьмачки— по $10: 
3. Борисполець, Н. Драй-
Хмара, А. і В. Давиденкн; по 
$5: Ю. Березннцький (Філя-
дельфія). Н. Лнтвиненко (Н. 
И.), П. Мороз (Mace) , Т. 
Печенюќ (Ілл.), П. Яців (О 
гайо); по $З: М. Журќо і В. 

Одержано $150 за продану j Козак. 
кінетичну конструкцію мн-і 
стця К. Мілонадіс (Шпка-1 
ѓо). Цу конструкцію мистецьІ 
подарував Академії, щоб до-
помогтн сплатити борг за 

ЌУ-! 

До Фонду видань праць 
проф. О. Оглоблина: Віктор 
Внннич (Денвер) — $25; 
Архнспнскоп Палладій 

Успіх Оксани Лукашевич 

Після закінчення з від-
значенням мистецької акаде-
мії при університеті в Сира-
кюзах. Н. Й., — Оксана Лу-
кашевнч, донька о. Йосифа й 
Наталії Лукашевич з Юти-
кн, дістала стипендію на сту-
дії в Інституті Пія ХП у 
Фльоренції, Італія. 

Цей мистецький Інститут 
уфундували для американ-
ськнх студенток панство 
Мирон і Анабеля Тейлор, о-
собнстий представник прези. 
дентіз Рузвелта ft Трумена 
при Ватнкані (1939-1950). 
Колнць це була Вілла Шіфа-
ноя". на передмісті Фльорен-
ції — Сан Домінѓо. Мас чу-
дове положення й вид на ці-
лу Фльоренцію, ріку Арно, 
на сусідні горн, Фльоренція 
— колиска ренесансу,— це 
ідеальне місце студій для 
майбутніх мистців: малярів, 
різьбарів, музнкіз і співаків. 
Місто мас багато музеїв, га-
лерій картин, історичних бу-
дівель, церков, славну катед-
ру з картинами великих ма-
лярів. Недалеко від Фльорен. 
ції с такі центри мистецтва, 
як: Сісна, Больонія. Венеція. 

шур з українського питання 
виданих під час і після пер-
шси світової війни, а також 
управлені томи вирізок з іта-
лійськнх газет і журналів з 
фрутої світової війни. З ін-

ітеріяліц спеція^льннн 
мала оригінальна 

)графія Митрополита. 
Андрея Шептицького в ото-
ченні кількох свяпіеникіи і 
фотокопія унікального істо-
рнчного документу — уро-
чястого акту відзначення 
Шевченковнх роковин у 
Дьдові 1883-го року внхо-
ванцямн Руської духовної 
семінарії, підписаного 133 у-

А. Горнятксвича. 
Пожертви по $50: Від від- і г е Л я ' _ $5, К. Архімович 

ділу УККА в Трентоні, з доларів два. 
Шевченківської Академії че 

$10: С. Радзнк (Вашингтон)' Міляно. Рим, Неаполь та ін-
— $10. 

До Фонду допомога ім. Д. 
Дорошенка: 3. Борисполець 

— $10, Н. Н. через Н. Ен-

рез Т. Сендзнка та від ню-
Тюркського відділу Українсь-
кого Лікарського Т-ва; $25 
— д-р Ю. Кушнір (Ню 
Иорк); по $20: Відділ УК-
КА у Трентоні і д-р Брнз-
гун: $15 - А. Гончар (Н. 
И.); по $10 — В. Внтвицькнн 
(Дітронт). П. Дубрівний (Н. 
Дж.) , В. Анрде (Вайсанд), 
О. Солозей (Ст. Пол), Л. 
Бнковськнй (Денвер). О. Бу-
лавнцькнй (Ст. Пол); $5 — 
А. Балаклицький (Н. И.); 

часниками, що пізніше стали е о 
Відомими діячами на полі у- і $ 3 " ф „ Капустин (Н. И ) ; 
ќраїнської культури. п о $ 2 : 0 Ф'-"повнч. О. Ќа-Ковалевський (Ст. 

по 
ќа і М. 
Пол). 

За підписним листом ч. 48 
через проф. П. Шулежка 
(Рочестер) надійшло $164.-
50. З них: $15 — II. Курка-
ло; по $10: В. Андрушнн. М. 
Боббі, С. Добровольськнй, 
Ю. Залізняк, Л. Коваль, д-р 
И. Тнмошко; по $5: Ф. Федо-
ренко. М. Білок, М. Кііц, В. 
Романів. М. Лукіз, П. Сте-
ценко. Г. Тригўла. Г. Ко-
бець. В. Турленко. П. Косен-

дійшло 89 оригінальних фот. j ко, Ю. Мельник. М. Скриль-
^гублети нот, програми кон-' ник. В. Пншенко, Ф. Минак, 
цертів, вирізки рецензій. Від ' Ф. Баланюк. В. Іванців. В. 
Антона Рудницького і Марії Музичуќ, А. Каліиовськнй. 
Сокіл прийнято різні мате- Л. Тарабан. І. Бутенко. М. 
ріяли, що стосуються мнете- Семенець: по $З: А. Хоро-
щької діяльности обох мист- шилів. О. Скібітськнй, М. 
ців та їх синів Романа й До- ; Дутќа; по .$2: М. Цвнркун. 
ріяна — фотографії, програ-' р. Боднар. І. Компанісць. 
ми, рецензії, разом 243 оди- ; Сімнадцять осіб по $1 І одна 
явці. Від О. Гердан-Заклин-, особа — $0.50. 
ської, в доповнення до рані-1 

Надходже.ння до Музею-
Архіву в квітні 1965 року 
До найцінніших матерія-

лів з квітневих надходжень 
належать колекції матерія-
тв, що їх надіслала Т. Ко-
шнць в додаток до попер?д-
яіх. Тут с альбом з накле-
сннмн 223 орнґінальннмн 
фотографіями, зробленими 
під час подорожів Олекса нд-
ра і Тетяни Кошиць по різ-
иих краях. Крім того, ще на-

ше переданих матеріялів. по-
ступила 161 одиниця мате-
ріялів про її мистецьку й 
педагогічну працю, серед 
них оригінальна пастель — 
„Мавка", що зображує О. 
Ґердан у ролі Мавки. Оќса-, 
на Лятуринська надіслала 
колекцію з 12 писанок її ро- j 
боти. Від Л. Івченко одер- і кого 

Замість квітів на могили 

Пам'яті Максима Рнльсь-
кого - від Єзгенц Нольде-
на — $25. 

Пам'яті дружний. Наталі 
Левнцької . Ничка $6 від 
д-ра Г. Нички. Пам'яті П. Я. 
сінської — від І. Дубровсь-

жано 9 рукописів і машнно- Шкільного 
Пам'яті Андрія 
- $25 від дружи. 

ни-Т. Шкільної та внуків О-
лесі, Андрійка й Тетяни: $25 
від В. та Я. Гурськнх (Ро-

писш п творів, серед них ще 
не друковані частннн трнло-
гії „Наша не своя земля". 
Оксана Колесннченко пере-1 честер). 
дала збережену нею частину І Пам'яті Галини Білоус — 
архіву її діда'Мусія Коно-1$25 від Є. і О. Мартннюк 
Йенка (15 одиниць))). Ірина' (Акрон): Пам'яті Левка Чн-
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З ВІДПОВІДНОЮ ОСВІТОЮ. ГРОМАДСЬКИМ 
ДОСВІДОМ. ЕНЕРГІЙНОГО П ІНІЦІЯТИВ-
НОГО, ГОТОВОГО ВІДБУВАТИ ПОЇЗДКИ. ЗА 
ДОБРОЮ ВИНАГОРОДОЮ ТА ЗВОРОТОМ 
КОШТІВ ДОРОГИ. ШУКАС: 

УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНІЙ! СОЮЗ 
Я1-ЯЗ fiKAM) STREET 

JERSEY CITY. N..I. 07.403 
ТИ. : (201) 435-8740 
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Фонд вшанування пам'яті 
Т. Осьмачки: С. Чалишів — 
$5, І. Холоденко — $5, П. 
Гула — $З, В. Загайкевнч 
— $2.50. 

До Фонду видань праць 
проф. О. П. Оглоблина: В. 
Білозор — $5. 

До Фонду ім. Д. Дорошен-
ка потребуючим українським 
ученим і членам їх родин: 
С. Гасвська — $10. Н. Ар-
хімознч — $4. 

Від Управи УВАН У ЗДА 
і Управи Фундації Академії 

Щиро дякуємо усім жерт-
водавцям і прохаємо прнхн-
льників української вільної 
науки далі підтриму'вати А-
кадемію своїми пожертвами 
на сплату боргу за будинок, 
на поточну працю Академії і 
на такі спеціальні Фонди: 
зндання праці „Леся Укра-
ків", Фонд видання праць О. 
творчости", фонди вшану-
вання пам'яті М. Ветухова і 
Т. Осьмачки, фонди ‚.Ана-
лів" і „Історичних збірнн-
їнка. Хронологія життя й 
Оглоблина, фонд допомоги 
українським нау'ковцям. Всі 
пожертви надсилати на ад-
ресу: 

Ukrainian Academy of Ats 
and Sciences in the U.S.. 206 
West 100 Street, New York, 
N.Y. 10025. 

ші. Студентки мають змогу 
користатн з мистецьких се-
зонів, відомих на всю Евро-
пу. з концертів, оперових се-
зонів, з мистецьких прогу-
льок до недалеких центрів 
мистецтва, подивляти -розко-
пи праісторичної культури 
етрусків, як теж численні 
пам'ятки старинної й серед-
исвічної архітектури ї̀ї мнс-
тецтва. В Інституті внклада-
ють найкращі професорські 
сили. 

З усіх американських ко-
леджів в Европі — одино-
KHfi Інститут Пія ХП приз-
наннй внховнігаи установа-
мп Америки, і мас право ви-

давати мапстерсью дипло-
ми. 

Оксана виїхала до Фльо-
ренції восени 1964. p., опа-
нувала італійську мову, за-
кінчила з відзначенням пер-
шнй і другий семестри, на-
писала маґістерську працю, 
влаштувала самостійну вис-
тавку своїх картин і дерево-
рнтів в одній з фльорентій-
ських Галерій. 15-го червня 
ц. р. отримала 'магістерський 
диплом з ділянки маляр-
ства. Після закінчення сту-
дій — Оксана виїхала в мис-
тецьку подорож , щоб огля-
нутн мистецькі скарби Іта-
лії, Австрії, Франції, Еспанії 
та Англії. Вона задумўе від-
відати Відень, Мадрид, Па-
рнж, Лондон і інші мнстець-
кі центри з їхніми мистець-
кнмн надбаннями. П батьки 
вможливили їй цю мистець-
ку подорож, що заокруглить 
її знання, та причиниться до 
вироблення й устійнення її 
власного малярського стилю. 
Оксана під час своїх студій 
малярства в Сиракюзах у-
лаштувала свої виставки 
картин з Торонті 1962 р. та 
в Сиракюзах 1963 р. і вис-
тавки зустріли прихильні 
голоси критики. Вона верта-
сться у вересні до Ютики, 
щоб ропочати свою профе-
сійну працю учительки ма-
лярства. 

Нашій молодій прскресіо-
налістці та мисѓки ні бажас-
мо якнайкращих успіхів! А 
всім нашим студенткам мис-
тецтва звертаємо увагу на 
Мистецький Інститут Пія ХИ 
ў'Фльоренції, як на одну з 
найкращих мистецьких ака-
демій, що дає всі можливос-
ті й нагоди для мистецьких 
студій у такому центрі мис-
тецтва, як Фльоренція. 

і- А 

пл нлтт.пЕ спот ЗЕМЛІ 
(Що пишуть комуністинні газети в Україні) 

НОВА МОДЕЛЬ 
ЛІЯІІІНА 

Зроблену під „горіх" нову 
модель мініятюрного піяні-
на виготувала Чернігівська 
музична фабрика. Це малий 
інструмент сучасної форми. 

Своєю акустикою і доб-
ротністю. — пише кореспон-
дент „Радянської України" 
(часопис з 3 липня), — но-
ве піяніно наближається до 
світових стандартів. 

ПЕРЕПУСТКА — КИТИЦЯ 
ЌВЃЃІВ ТА'УСМІШКА 
„А чули ви про свято кві-

тів?" — питає спеціальний 
кореспондент „Молоді Укра. 
їни'' (часопис з 6 липня). 

В АМЕРИЩИ і В СВІТІ 
СНДЕКС ц ш В Ч Е Р В Н І Ц. Р. ЗБІЛЬШИВСЯ НА 

0.5 ВІДСОТКА І СТАНОВИВ U0.1 ВІДСОТКА в порів-
рівнянні з пересічними цінами на харчі і працю в роках 
1957 - 1959. Індекс цін на товари й працю в червні 1965-го 
року був аж на 1.9 відсотка більший в порівнянні із ін-
дексом з червня 1964 року. Червневе збільшення індексу є 
найбільшим місячним збільшенням в двох роках. Воно 
спричинене подорожчанням м'яса і городовики. М'ясо в 
тому місяці завжди буває менше на ринку, а недостачу 
городовини спричинила зла цьогорічна погода. Поза хар-
чамн `Ціни на інші товари та винагороди за працю були 
Зез змін в порівнянні з травнем ц. р. Індекс цін в червні 
ц. р. був на 10 відсотків більший в порівнянні з цінами в 
1957 1959 роках. ^ 

КОЛИШІШІ СЕРЖАНТ РОБЕРТ ЛІ ДЖАЯСОН І 
;ЮГЧ) ПРИЯТЕЛЬ ДЖЕПМС А. МІНТКЕНБО засуджені 
ю 25-річної в'язниці за те, що змовлялися` передавати обо-
юнні таємниці совстськнм шпаѓўнським агентам. Лі 
'Іжансон був заарештований під час його праці у Пента-
оні. 5-го квітня. Мінткенбо був заарештований в Кастро 

^елей в Каліфорнії. Вони обидва служили в армії в Бер-
гіні в 50-их роках; Мінткенбо залишив армію в 1956 році. 
виявилося, що провина цих двох совєтськнх шпигунів 
ула меншою, як спочатку здавалося, тому їхня кара не 

; смертною, як звичайно буває за доконане шпигунство. 
УВ'ЯЗНЕНИЙ МИНУЛОГО ТИЖНЯ в Каїро видат-

іиЙ єгипетський газетний видавець Мустафа Амін прнз-
іався в слідстві, — згідно з поліційннм повідомленням, — 
по він працював для Американської Центральної Розвідчої 
Чґенцїї і що він одержав за свою шпигунську роботу 
)бООО долярів. Представники амбасадн ЗДА в Каїро від-
іовилнся дати будь-яке вияснення в справі цього пові-
;омлення-

І тут же відповідає: „Воно 
відбулося в багатьох селах 
Красилівщннн (Хмельниць-
ка область). Перепусткою 
на свято була китиця квітів 
і щира усмішка". 

ЩОПНО ТЕПЕР 

Дніпропетровський завод 
шахтної автоматики, — пи-
ше кореспондент РАТАУ в 
„Радянській Україні" з 3-го 
липня. — перейшов на п'я-
тиденний робітний тиждень 
з двома вихідними днями. 

Те. що з „капіталістично-
му світі" давно запровадили, 
у „країні соціалізму" дозво-
лилн подекуди щойно тепер. 

НА ПРИЛУЧЧПНІ — 
„ЧОРНЕ ЗОЛОТО" 

Кілька років тому на При-
луччині знайшли великі за-
паси „чорного золота", тоб-
то нафти. 

Тепер тут, — розповідає 
кореспондент Я. Котеленець 
у „Радянській Україні" з З 
липня, — піднялися вежі, 
пррстяглися нитки нафто-
проводів. біжать залізницею 
цистерни. 

Збори Відділів 
УНСоюзу 

Н Е Д І Л Я , 
8-го С Е Р П Н Я 1965 р. 

КЛІВЛЕНД, Огайо. Місячні 
збори Т-ва Запорозька Січ 
— 251 Відд. о ѓод. 11:30 ран-
ку в церк. залі св. ап. Пе-
тра і Павла прн Вест 7-ій 
вул. У місяці вересні збори 
в неділю 12-го в тім самім 
місці і часі. В. Козир, 
предс. Т. Шмагала, секр., 

ФІЛЯДЕЛЬФІЯ. Па. Збори 
Т-ва Єдність - 163 Відд. в 
домі Горожан. 817 N. Frank-
lin St., о год. 12-ій дня. Прн-
гадусться всім довжинќам, 
щоб вирівняли свої вкладки 
найдальше до 25 цього мі-
сяця. С. Филик. фін. секр. 

КЛІВЛЕНД, Огайо. Місячні 
збори Т-ва І. Франка — 334 
Відд. в прим. Укр. Нар. До-
му прн Вест 14-ій вул. Про-
снться членів прибути на 
збори і вирівняти залеглі 
вкладки та забрати днвіден-
ду. — Н. Задерецькнй, Пред-
сідник. І. Холоднаќ, рекор. 
секр.. Стефанія Вохонок, фін. 
секр. 

MONESSEN, Ро- Збори членів 
338 Відд. о год. 1-ій по пол. 
в Українській залі при 213 

^ Schoonmaker Ave. — Упра-

В Праця БЕ) 
, ПОТРЕБУЄМО 

ДИРИГЕНТА ДЯКА 
(Хата з опалом і платня піс-
ля умови). Прохаємо голосн-
тися з поданням короткого 

жнттспнсу на адресу 
Rev. BOHDAN SMYK 

1104 State Street 
СТІСА, N.Y. 13502 

H П р а ц я Ш 
HELP WANTED FEMALE 

МЕДСЕСТРИ 
Practical — Licensed 

ПЕРСОНАЛ І НА ДНІ — ВСІ 
ШИХТИ. ЩЕДРІ БЕНЕФГТИ 
Присмне окруження в одній з 
найбільш модерних лікарень 
на Long Island. Навпроти IBM 
Country Club. Телеф. до: Mrs. 
G. Zinno, director of nurses. 

SANDS POINT 
NURSING HOME 

14-1C Port Washlngtoa Blvd. 
Port Washington 516 PO 7-2320 

Потрібно 
СЕКРЕТАРКИ 

до лікарського кабінету зі 
знанням англійської, ук-
раінської та польської мо-
вн. Вечірні години праці. 
Платня за домовленням. 
Письмові оголошення над-

СКЛЃІТИ на адресу: SIN'OVIJ 
SHTOKAIJtO, M.D^ 170 North 
7th 8treet, Brooklyn 11, N.Y. 

S До вииаішу S 
ДО ВИНАПМУ 

5-KIMH. ПОМЕПІКАННЯ 
на 1-ому поверсі (2nd F1.) 

з центральним огріванням і 
теплою водою, я віконницями 
і ненецькими заслонами. Пів 
бльоку від укр. кат. школи і 
каплиці. 

55 Brlnkerhoff Street 
JERSEY CITY. NJ. 

^ Забезпечення 
коштўе 
так мало! 

забезпеченню 
коштує 
так 
багатої 

^ Забезпечуся 
t Українському 
Народному Союзі! 

а Праця S 
MALE Si FEMALE 

RETOUCHERS 
WANTED 
NEGATIVE 

Experienced Homt-workers 
QOOD PAY. STEADY. 

Call: TW 6-3567 
(Forrest Hills. N.Y.) 

У ^ CO I :j Даі 
I P A B T M I K T I T O B 1 

48 E. 7th St. 
TeL: GR 8-S550. New York City 

Впродовж місяця СЕРПНЯ 
.АРКА" закрита в НЕДІЛЮ. 

В Різне вв 
Українське Внсилкояе )^юро 

Ч - г Т Й Я ? ш - Р ? Я JARCEL SERVICE-
141 2nd Ave., New York City 
Tel.: GR 5-7430 — висндас — 
НАДАЛІ ПАЧКИ З ОДЯГОМ 
і дуже добрі ХАРЧЕВІ. Ріа-
нож овта, холоділмшкн, теле-
візорн, міішнші до праіши 1 

j шиття і т. д. Урядові годний: 
від 8:30-7 веч. Субота до б веч. 

. В ЛИПНІ 1 СКРИНІ 
в неділі закрито. 

%- WELDER — ARC 
PUNCH PRESS 

OPERATORS 
ДОСВІДЧЕНІ 

Денна 1 ні`ша шнфтн. 
5 днів 

КОМПАНІЯ ПЛАТИТЬ 
ВЕНЕФІТИ. 

Присмне окруження, 
добра початкова платня. 

METALAB 
270 Duffy Avenue 
HICKSVUJLE, L.I. 

An Equal Opportunity 
Employer. 

M A C H I N I S T 
Do own set-ups and work from 
own sketches and variable in-
struments. Duties will include 
making production fixtures, 
complete machine St machine 
repairs. Ability: to think for 
himself and arrrive at solutions 
to problems encountered. 

Good benefits and Wages. 
Call: (201) 271-6600 

MACHINE SHOP HELPERS 
exp'd. in drilling, milling, 

deburring, e tc 
постійна праця, овертаймн, 
модерна "air-cond." фабрика, 
присині умови праці, всі бене-
фітн. 

AMERICAN 
PRODUCTS CO., INC 

610 Rahway Ave. Union N.I. 

AUTOMATIC 
SCREW MACHINE 

OPERATOR — SET-UP 
FOR NEW BRITIAN, NA-

TIONAL ACME MULTIPULE 
SPINDLES and CLEVELAND 

SINGLE SPINDLES 
Permanent Position; Pleasant 
Working Conditions, Modern, 

Air Conditioned Shop. 
AMERICAN PRODUCTS CO., 

INC. 
610 RAHWAY AVE. 
UNION, New Jersey 

THE J. MILLER CO. 
one of Ohio's oldest Motor! I 
Carriers in the transporta- !; 
tion of steel machinery, re- I; 
factories, metals etc. be-;; 
tween points in Ohio, Ken- ;j 
tucky, Penn, West Virginia і! 
and New York in looking for !! 
someone to run the Clevc- !; 
land Operation. Also in Cinn- ;; 
clnnnti, Mansfield. Middle-;; 
town, Toledo, Steubenville, ;! 
Columbus and Canton Ohio, i! 
Ashland. Kentucky, Wash-!; 
ington, Sharon and Johns- !j 
town, Penn., Rochester and ;; 
Buffalo, New York, Weirton, ;j 
Wheeling, Parkersburg and ;! 

Clarksburg West Va. l! 
Call, write or visit us at j! 

147 Nlchol Avenue 
McKEES ROCKS, Pa. 15136 jj 

Tel.: (412) 331-0933 

В Розшукџ ffl 
ПОШУЮ'ЮТЬ: 

Хто анас про місце перебуван-
ня СТЕФАНА СОЛТИСА, сн-
на Василя, який до 1947 року 
перебував в Австралії, і вн-
їхав до ЗДА або до Канади; 
до війни він жив в селі Ставки 
коло Городка біля Львова — 
проситься писати на адресу: 

М. KUNKA 
179 N. 7th Street 

BROOKLYN 11, N.Y. 

В Heal Estate В 
ОКАЗІПНО НА ПРОДАЖ 

6-кімнатнй дім з олнвннм ог-
ріваиням. один акр землі 
при гайнеш. Ціна: $8,500.; 

70 акрів землі, річка `по сере-
дині, прн гарній асфальто-
вій дорозі. Ціпа: $8,500.; 

80 акрів землі, 600 фронту до 
гайвею 209. Ціпа: $20.000. 

Stephen OLEKSIW 
P.O. Box 348, Kerhonksbn, N.Y. 

Новий — тел.: 914 626-7692 

Вакації 
CRANES — ЖУРАВЛІ" 

Kerhonkson, N.Y. Tel.: Ker-
honkson 626-2149. Найвище по-
ложена на горі Mombaccus, 
серед лісів укр. вакаційна осе-
лн Вннаймас 2 кімн. вповні 
влаштовані апартаменти з те-
ПЛІ)Ш І ЗИМНОЮ ВОДОЮ і TJTIIL'M. 
по S25 тижнево, а 3 кімќ, ком-
(}юртові бонґала о лазннчкою, 
тушем і гарячою водою від 
$ЗО за тиждень. До Союзівкн 
10 мін. Вікендовий побут $З 
від особи, діти до 12 літ $1.50 
за ніч. Студенти, емернтя 1 
стара война, мають Ю'.̀ ѓ-ву 

знижку. 

Купуйте в підприємствах 
ЩО оголошуються 

в „Свободі" 

Funeral ffi 
Ш Directors 

M E N 
GREY IRON 

FOUNDRY HELP 
MOLDERS A CORE 

EXPERIENCED 
MAKERS 

m 
Потрібний внробітчнй доояід. 

ДОБРА ПЛАТНЯ. 
ПОСТІПНА ПРАЦЯ. 

m 
Мешкати біля місця праці, в 
селі недалеко Покіпсі, в долн-
ні Гудсону. Праця у всесвіт-
ньо-відомому, солідному ма-
шннобудівельному підпр'исмст-
ві. ЮніЃші оплати плюс заохо-
чуючі додатки, що досягають 
$125-$150. Великі привілеї і 

широкі можливості 
..овертаймів". 

m 
Інтервю для місцевих 

мешканців. 
INTERTYPE Co. 

Division of 
HARRIS INTERTYPE 

360 Furman St., Brooklyn, N.Y. 
або дзвонити „колект" 

ЛІѓ. Лгсап(! — МЛ 4-6600 
ext. 241 or 242 

Theodore WOLINNIN, !пс 
Директор. с Л'Ѓ 

Похоронного Заведеякя 
123 EaHt 7th Street 

NEW YORK, N. Y. (9) 
Tel.: OR 5-1437 

СОЛІДНА ОБСЛУГА` 

LYTWYN k LYTWYN 
UKRAINIAN . 

FUNERAL DIRECTORS 
AIR CONDITIONED 

Обслуга ЩИРА і ЧЕСНА. 
Онѓ Services Are Available 
Anywhere in New Jersey. 
801 Springfield Avenue 

NEWARK, N. J. 
IRVINGTON, N. J. 

ESsex 5-Б55Л 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ІЇОГРЕБНИК 
Займаќться Похороиамп 
в BRONX. BROOKLYN, 

NEW YORK і ОКОЛИЦЯХ 
Контрольована темпйрату-
ра. Модерна каплиця до 

ужитку ДАРОМ.-' 

PETER JAREMA 
129 EAST 7th STREET 

NEW YORK, N.Y. 
Tel.: ORchard 1-2568 

ТАРЗАН, ч. 5 473. Дон Рід стріляє 

SNAJCLIN6 AN7SHIPTY-
БУЕРч TON ZEB7 WEt_7 
THE STAKm.H7 бКОиГ I 

TWO NATIVES, HOWEVER 
ffLfTFENLY SITANPSWEP 

. T H B t вРВАК$—-

5UT PON PIKE7 QUICKLY, 
ACCURATELY, AN7 THE SCAVE 
MEN COLLAPSE? IN 7EATH ! 

Гарчачи і грозячи очима 
Дон Рід тримав здивовану 
групу на відповідній від-
стані. 

Але нагло два тубільці за-

махнулися списами . . , 

Але Дон швидко вистре-

лив, і то цільно, і молоді 

люди впала мертві на земліо. 

JtftW 


